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تقرير

روسيا تستنفر في
وجه «األطلسي»
أع ـل ـنــت روسـ ـي ــا أن ـه ــا ب ـ ــدأت مـ ـن ــاورات
واسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ق ـ ـ ــاذف ـ ـ ــات
استراتيجية ووح ــدات الــدفــاع الجوي
فــي املنطقة العسكرية الــوسـطــى التي
تـمـتــد م ــن أق ـص ــى ال ـش ـمــال ح ـتــى بحر
ق ــزوي ــن ،وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـطــاق
م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات ل ـح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي،
شمالي الدول اإلسكندنافية.
وت ــزام ــن ان ـط ــاق املـ ـن ــاورات الــروس ـيــة،
يوم أمس ،مع املناورات الضخمة التي
بدأتها االثنني املاضي الواليات املتحدة
وأملانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا
والـنــروج والسويد وفنلندا ،بمشاركة
نحو مئة طــائــرة مقاتلة وأرب ـعــة آالف
ج ـن ــدي ،وم ــن امل ـق ــرر أن تـسـتـمــر حتى
الخامس من الشهر املقبل.
في املقابل ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية

بوتين اتخذ قرار
التحقق من القدرة
القتالية
مـشــاركــة  12أل ــف جـنــدي و 250طــائــرة
وأنـظـمــة صــواريــخ م ـضــادة للطائرات،
فــي «تــدريـبــات تــأهــب واس ـعــة» تستمر
ح ـتــى يـ ــوم غـ ــد .وأفـ ـ ـ ــادت ال ـ ـ ـ ــوزارة بــأن
الرئيس ،فالديمير بوتني« ،اتخذ قرار
التحقق من الـقــدرة القتالية لوحداتنا
ال ـجــويــة وقــوات ـنــا امل ـض ــادة لـلـطـيــران»،
إذ «تـتــدرب قــاذفــات استراتيجية على
إطالق صواريخ عابرة على أهداف برية
في منطقة اإلطالق ،في بيمبوي» ،التي
تبعد نحو  1500كلم عن نطاق املناورات
ُ
األطـلـسـيــة ،فيما ت ـجــري وحـ ــدات برية
تدريبات على الــدفــاع املضاد للطيران
بــالـقــرب مــن اس ـتــراخــان ،عـلــى ســواحــل
بحر قزوين.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أقـ ـ ـ ـ ــرت ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
أمـ ــس ،بــرنــامـجــا ي ـهــدف إل ــى اسـتـبــدال
م ــا تـ ـسـ ـت ــورده م ــوس ـك ــو م ــن م ـكــونــات

مـ ـنـ ـظ ــوم ــات ال ـت ـس ـل ــح الـ ـت ــي يـنـتـجـهــا
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وســائــر دول حلف
«شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي» ،وذل ـ ــك بـمـكــونُــات
مـصـنــوعــة مـحـلـيــا ،بـعــدمــا ك ــان قــد أقــر
برنامج بشأن املكونات املستوردة من
أوكــران ـيــا ال ـعــام امل ــاض ــي ،وف ــق النائب
األول لــرئ ـيــس م ـج ـلــس إدارة املـجـمــع
الـعـسـكــري الـصـنــاعــي ال ــروس ــي ،أولـيــغ
تشكاريوف .وكان بوتني قد دعا خالل
اجتماع لجنة الصناعات العسكرية في
نيسان املــاضــي إلــى الـحــد مــن مخاطر
االعتماد على االسـتـيــراد ،متحدثًا عن
«برنامج منهجي» الستبدال الواردات.
فــي السياق نفسه ،صــرح نائب رئيس
ل ـج ـنــة ال ـص ـنــاعــة ف ــي م ـج ـلــس ال ــدوم ــا
الـ ــروسـ ــي ،فــادي ـم ـيــر غــوت ـي ـن ـيــف ،بــأن
تخصيص  21مليار روب ــل (نحو 420
مـلـيــون دوالر) مــن املـيــزانـيــة السنوية
لــدعــم بــرنــامــج اس ـت ـبــدال ال ـ ـ ــواردات في
م ـج ــال ص ـنــاعــة م ـح ــرك ــات ال ـط ــائ ــرات،
ّ
خـ ــلـ ــص ال ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
الشركات األوكرانية .تجدر اإلشارة إلى
إع ــان بــوتــن ،أول مــن أم ــس ،أن بــاده
تأتي في املرتبة الثانية في بيع السالح
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ب ـع ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة.
وأوضح بوتني أن حجم صادرات بالده
فــي قـطــاع املـنـتـجــات الـعـسـكــريــة وصــل
ال ـعــام املــاضــي إل ــى  15.5مـلـيــار دوالر،
مـشـيـرًا إل ــى أن الـ ـص ــادرات العسكرية
تشهد استقرارًا منذ  3سنوات .وأضاف
أن معطيات املعاهد الدولية تشير إلى
أن الواليات املتحدة تستحوذ على %31
من سوق السالح العاملي ،تليها روسيا
بنسبة  ،%27معتبرًا ذلك نجاحًا كبيرًا.
وق ـ ــال« :ال ـت ـق ــدم يـتـطـلــب تـنـفـيــذ خطط
ك ـب ـيــرة إض ــاف ـي ــة ،وإنـ ـت ــاج ج ـيــل جــديــد
م ــن األس ـل ـحــة ،وت ـعــزيــز مـكــانــة روسـيــا
ف ــي ال ـس ــوق ال ـع ــامل ـي ــة ...نـعـمــل ف ــي ظل
ظ ــروف صعبة ،وأحـيــانــا نــواجــه نهجًا
عدوانيًا ما بعد املنافسة» ،مشيرًا إلى
أن قطع الحكومة األوكرانية عالقاتها
العسكرية مع بالده ،أدى إلى ّ
جر الكثير
مــن الـشــركــات األوكــرانـيــة املختصة في
الصناعات الدفاعية إلى حافة اإلفالس.
وأعلن بوتني أن بالده ستطور تعاونها
ف ــي امل ـجــالــن الـتـقـنــي وال ـع ـس ـكــري مع
جميع شركائها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
تـصــادف نـهــار الخميس الــواقــع فيه
 28أيـ ــار  2015ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
الحاج حسن محمود فارس املقداد
«أبو طعان»
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاؤه :ط ـ ـعـ ــان ،ن ـ ـ ـ ــواف ،ع ـب ــدال ـل ــه،
واملـ ــرحـ ــومـ ــون :امل ـ ـقـ ــدم فـ ـه ــد ،خ ـطــار
والكابنت الطيار غسان ومحمد خير
ابـنـتــه :العقيد جـمــال زوج ــة العميد
حسن عمرو
أشقاؤه :الحاج محمد «رئيس بلدية
السا سابقًا»
واملــرحــومــون :الـحــاج سلمان ،فــارس
والحاج جميل
وبـهــذه املناسبة األليمة ،تتلى آيــات
من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة
مــن الـســاعــة الــرابـعــة حتى السادسة
ً
مساء في مجمع اإلمام شمس الدين
الثقافي التربوي ـ ـ مستديرة شاتيال.
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلسفون :آل املقداد ،آل عمرو وأهالي
السا ومقنة وساحل املنت الجنوبي

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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إعالن بيع باملعاملة 2014/1140
إعالن
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــرش ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
بتوظيف حــارس أصيل عــدد ( )1واحــد.
فعلى من يرغب باالشتراك باملباراة أن
يـتـقــدم بطلبه إل ــى مــركــز الـبـلــديــة خــال
أوقات الدوام الرسمي وخالل مهلة شهر
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر اإلعـ ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية اعتبارًا من .2015 /5 /21
رئيس بلدية كفرشالن
ناصر أحمد الشامي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ ب ـنــك االع ـت ـم ــاد امل ـصــرفــي ش.م.ل.
باملعاملة  2013/737بوجه اسعد جان
ً
الشمالي سندات تحصيال لدينه البالغ
/18954000/ل.ل .اض ــاف ــة ال ــى الـفــوائــد
والرسوم.
ويجري التنفيذ على  480سهمًا حصة
اس ـع ــد ال ـش ـمــالــي ف ــي األقـ ـس ــام  4و 5و6
و 7و 8و 9و 10و 11بلوك  Aمــن العقار
 /837/غادير:
القسم  A 4مساحته  55م.م .وهو بموجب
اإلف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة غ ــرف ــة ودار ومـطـبــخ
وخالء ،طابق سفلي ،وبالكشف تبني أنه
مستأجر من السيد نقوال مخايل انطون
وه ــو م ـطــابــق ل ــإف ــادة ال ـع ـقــاريــة أرض ــه
بــاطــون قــديــم الـعـهــد بــابــه خشبي قديم
وشباك حديد.
بدل تخمني  480سهمًا /9350/د.أ .وبدل
طرحها /5610/د.أ.
القسم  A 5مساحته  55م.م .وهو بموجب
اإلف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة غ ــرف ــة ودار ومـطـبــخ
وخالء ،طابق سفلي ،وبالكشف تبني أنه
مشغول من السيد ابراهيم قزحيا صقر
منذ  45سنة ،أرضــه باطون ومؤلف من
غــرفــة ومطبخ وحـمــام ،املجلى غرانيت،
الحمام سيراميك قديم.
بدل تخمني  480سهمًا /5610/د.أ .وبدل
طرحها /3366/د.أ.
القسم  A 6مساحته  50م.م .وهو بموجب
اإلف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة غ ــرف ــة ودار ومـطـبــخ
وخالء وشرفة ،طابق أرضي ،وبالكشف
تبني أنه مشغول من السيد بشارة بالن
بموجب إيجار قديم وهو مؤلف من دار
وغــرف ـتــن ومـطـبــخ وح ـم ــام أرض ــه بــاط
تلزيق.
بدل تخمني  480سهمًا /5400/د.أ .وبدل
طرحها /3240/د.أ.
ال ـق ـســم  A 7م ـســاح ـتــه  /93/م.م .وهــو
بموجب اإلف ــادة العقارية مدخل وثالث
غرف ودار ومطبخ وخالء وشرفة ،طابق
أرضــي ،وبالكشف تبني أنــه مشغول من
الـسـيــد صليبا ب ــان مـنــذ  50سـنــة وهــو
مؤلف من ممر ومطبخ وحمام وغرفتني
ودار أرضه باطون.
بدل تخمني  480سهمًا /9486/د.أ .وبدل
طرحها /5691.6/د.أ.
القسم  A 8مساحته  73م.م .وهو بموجب
اإلف ــادة الـعـقــاريــة مــدخــل وغــرفـتــان ودار
ومـطـبــخ وخ ــاء وش ــرف ــة ،طــابــق أرض ــي،
وبالكشف تبني أنــه مشغول مــن السيد
عبد الله حلو بموجب إيجار قديم مؤلف
مــن غرفتني ودار وحـمــام ومطبخ بالط
موزاييك.
بدل تخمني  480سهمًا /7446/د.أ .وبدل
طرحها /4467.6/د.أ.
الـقـســم  A 9مـســاحـتــه  /108/م.م .وهــو
بموجب اإلفادة العقارية مدخل وغرفتان
ودار وط ـع ــام ومـطـبــخ وح ـم ــام وشــرفــة،
طابق أول ،وبالكشف تبني أنــه مشغول
من السيد جوزف الشمالي شقيق املنفذ
ع ـل ـيــه ،م ـطــابــق ل ــإف ــادة ال ـع ـقــاريــة بــاط
موزاييك.
ب ــدل تـخـمــن  480سـهـمــا /19440/د.أ.
وبدل طرحها /11664/د.أ.
الـ ـقـ ـس ــم  A 10م ـس ــاح ـت ــه  /108/م.م.
وه ــو بـمــوجــب اإلف ـ ــادة الـعـقــاريــة مدخل
وغــرفـتــان ودار وطـعــام ومطبخ وحمام
وشــرفــة ،طابق أول ،وبالكشف تبني أنه
غـيــر م ــأه ــول مـطــابــق ل ــإف ــادة الـعـقــاريــة
بالط موزاييك.
ب ــدل تـخـمــن  480سـهـمــا /19440/د.أ.
وبدل طرحها /11664/د.أ.

الـ ـقـ ـس ــم  A 11م ـس ــاح ـت ــه  /108/م.م.
وه ــو بـمــوجــب اإلف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة سطح
م ـعــد ل ـل ـب ـنــاء ،أمـ ــا بــال ـك ـشــف ف ـت ـبــن انــه
أص ـب ــح طــاب ـقــن وروف ،ال ـط ــاب ــق األول
يحتوي على شقتني ،الشقة الجنوبية
مـســاحـتـهــا  122م.م .تـقــريـبــا مــؤلـفــة من
دار م ـق ـســوم س ـف ــرة وم ـط ـبــخ وحـمــامــن
وغرفتني تحتويان خزانة حائط ،البالط
رخ ــام ،األب ــواب الداخلية زجــاج وخشب
وامل ـن ـج ــور ال ــوم ـن ـي ــوم وزج ـ ـ ــاج ،املـجـلــى
كـ ــرارة م ــع خ ــزائ ــن ف ــوق وت ـحــت املـجـلــى،
ت ـبــن بــالـكـشــف ان ـهــا مـشـغــولــة م ــن بــول
الشمالي شقيق املنفذ عليه،
اما الشقة الشمالية فمساحتها  122م.م.
تحتوي على دار مقسوم سـفــرة وغرفة
ج ـلــوس رخـ ــام وم ـط ـبــخ وش ــرف ــة مقفلة،
امل ـط ـب ــخ س ـي ــرام ـي ــك جـ ــدرانـ ــه بــورس ـلــن
م ـج ـل ــى غ ــرانـ ـي ــت عـ ـ ــدد  2جـ ـ ــرى اع ـم ــال
ديكور للدار والسفرة وجفصني للسقف،
األب ـ ــواب الــداخ ـل ـيــة خ ـشــب وال ـخــارج ـيــة
خشب وزج ــاج الشبابيك حديد مصنع
مع الومنيوم وزجاج ،وحمام للضيوف.
بالصعود للطابق الثاني املوازي للطابق
الثالث عبر درج درابزين حديدي ومتكا
خـشــب يـصــل ال ــى مــدخــل رخ ــام يحتوي
ثالث غرف منامة وشرفة ،البالط رخام
اثنتان منها تحتوي خزانة حائط على
اثنني من جدرانها ديكور بشكل صخر
وحمامني سيراميك وبورسلني ،األبواب
خشب مضغوط تبني انها مشغولة من
بيار الشمالي شقيق املنفذ عليه.
امـ ــا ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي م ــن ال ـق ـســم  11اي
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م.م .دوب ـل ـك ــس ،الـسـفـلــي م ــدخ ــل وغــرفــة
جـ ـل ــوس ودار رخـ ـ ــام ك ـ ـ ــرارة وج ـف ـصــن
ف ــي الـسـقــف وغــرف ـتــي مـنــامــة تـحـتــويــان
خزانتي حائط ،ارض رخام كرارة وحمام
ضـ ـي ــوف وحـ ـم ــام ل ـي ـس ـي ـكــو غ ــاردي ـن ـي ــا،
ال ـ ـبـ ــاط س ـي ــرام ـي ــك وب ــورسـ ـل ــن ودرج
يــؤدي الــى الطابق العلوي ال ــروف الــذي
يحتوي مطبخ مجلى غرانيت وخزائن
ف ــوق وت ـحــت املـجـلــى ،ال ـبــاط سيراميك
وب ــورسـ ـل ــن وغ ــرفـ ـت ــي م ـن ــام ــة وح ـم ــام
كــامــل وش ــرف ــة ،ال ـس ـقــف م ـش ـغــول خشب
وجـفـصــن فــي ال ـغــرف وامل ــدخ ــل ،الـبــاط
صخري في مدخل املطبخ ومدخل الغرف
وس ـيــرام ـيــك ال ـغ ــرف وال ـح ـم ــام واملـطـبــخ
وبورسلني جدران املطبخ والحمام ،تبني
انها مشغولة من نزيه الشمالي شقيق
املنفذ عليه.
بــدل تخمني  480سهمًا /129560/د.أ.
وبدل طرحها /77736/د.أ.
تاريخ قرار الحجز  2013/11/15وتاريخ
تسجيله  ،2013/11/19يجري البيع يوم
الثالثاء الواقع فيه  2015/6/16الساعة
 11قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان،
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي مـ ـنـ ـظ ــم ألمـ ـ ـ ــر ح ـض ــرة
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تقديم
كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف املقبولة
م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رسـ ــوم التسجيل
والداللة ،وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نـ ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وإال ع ــد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة لــأق ـســام
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2014/1255
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
 2015/6/9الـســاعــة الثالثة بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه محجوب مطاينيوس
رعد ماركة رانج روفر  HSEموديل 2003
ً
رقم /471469/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيله املحامي جيمي
كــرم البالغ  $/10253.61/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/1378/واملـطــروحــة
بسعر  $/1300/او مــا يعادله بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /4.233.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد

