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تحد ّ
واشنطن :محاوالت روسيا لزعزعة االستقرار في أوكرانيا ٍّ
جدي ألوروبا (من الويب)

تقرير

نيكي هالي لموسكو:
ملتزمون بـ«األطلسي»
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
ّ
األم ــم املـتـحــدة نيكي هــالــي ،أم ــس ،أن
الــواليــات املـتـحــدة مستعدة لتحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع روس ـ ـيـ ــا ،إال أنـ ـه ــا لــن
ت ـس ــاوم عـلــى دعـمـهــا ل ــ«ح ـلــف شـمــال
األطلسي» ،و«االتحاد األوروبي».
وف ـ ــي خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع مل ـج ـلــس األمـ ــن
ملناقشة ال ـنــزاعــات فــي أوروبـ ــا ،قالت
هــالــي إن «م ـحــاوالت روسـيــا لزعزعة
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن بــن
التحديات األكـ ًثــر جــديــة الـتــي تواجه
القارة» ،مضيفة أن «الواليات املتحدة
ّ
تـعـتـقــد أن م ــن امل ـم ـكــن ال ــوص ــول إلــى
عالقة أفضل مع روسـيــا» .وأوضحت
ّ
قائلة« :لـكــن تعاونًا أكـبــر مــع روسيا
ال يـمـكــن أن ي ــأت ــي ع ـلــى ح ـس ــاب أمــن
أصدقائنا وحلفائنا األوروبيني».

نشرت وزارة األمن
الداخلي األميركية قرارًا
بطرد جميع المهاجرين
غير الشرعيين
وج ـ ــاءت ه ــذه املــاح ـظــات ف ــي الــوقــت
الذي تسعى فيه الحكومات األوروبية
إل ـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى طـ ـم ــأن ــات ،بـعــد
تــرح ـيــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب بـ ـ ـق ـ ــرار ب ــري ـط ــان ـي ــا م ـ ـغـ ــادرة
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،وم ــوجـ ـه ــا
ان ـت ـقــادات إل ــى أع ـضــاء «ح ـلــف شمال
االطـلـســي» ،فيما أثـنــى على الرئيس
الروسي فالديمير بوتني.
ّ
وأكـ ـ ـ ــدت ه ــال ــي أن ب ــاده ــا «م ـل ـتــزمــة
باملؤسسات التي تحافظ على أوروبا
ً
آم ـنــة» ،مـشـيــرة إلــى أنـهــا لــن «تـتــردد»
في دعمها لـ«األطلسي».
ووص ـفــت هــالــي ال ـعــاقــات األمـيــركـيــة
مــع «االت ـح ــاد األوروب ـ ــي» بـ«العميقة
ً
واملـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة» ،م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرة إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«االختالفات مع الحكومات األوروبية
ال يـجــب أن يـنـظــر إلـيـهــا ك ـت ـحـ ّـول في
الدعم األميركي» .وتابعت« :ال يجب أن
ُيسيء أحد فهم الخالفات والنقاشات
السياسية بني الحني واآلخر كإشارة
أقل من االلتزام الكامل تجاه حلفائنا

في أوروبا ...وهذا االلتزام قوي».
وش ـ ـ ّـددت الـسـفـيــرة عـلــى أن الــواليــات
امل ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة و«االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي»
متحدان في وجهة النظر بخصوص
ال ـع ـقــوبــات ض ــد روس ـي ــا ،إذ يـجــب أن
تبقى إلى أن تعيد موسكو القرم إلى
السيادة األوكرانية .ورأت أن «تصاعد
العنف في شرق أوكرانيا أخيرًا يظهر
نـتــائــج الـتــدخــل املستمر لــروسـيــا في
أوكرانيا».
فــي غـضــون ذل ــك ،نـشــرت وزارة األمــن
الــداخـلــي األمـيــركـيــة ،أم ــس ،مذكرتني
ج ــدي ــدت ــن ب ـش ــأن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يقيمون بشكل غـيــر شــرعــي ،مشيرة
ّ
إلـ ـ ــى أن «الـ ـ ـط ـ ــرد قـ ــد ي ـش ـم ــل جـمـيــع
املهاجرين غير الشرعيني الـ 11مليونًا
املوجودين على األراضي األميركية».
وأص ـ ــدر وزيـ ــر األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي جــون
ك ـي ـلــي ،ف ــي م ــذك ــرت ــن ،أمـ ـ ـرًا لـعـنــاصــر
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك والـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة بـ ـ ـط ـ ــرد ك ــاف ــة
امل ـهــاجــريــن ال ـســريــن ال ــذي ــن يـعـثــرون
عليهم في أثناء قيامهم بواجباتهم،
في أسرع وقت ممكن.
وحـ ـ ـ ـ ّـددت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة سـبـعــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات مـ ـ ــن األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة إلب ـ ـعـ ــاد
امل ـه ــاج ــري ــن الـ ـس ــري ــن ،بـ ـ ــدءًا بــالــذيــن
ارتـ ـكـ ـب ــوا ج ـن ـحــا أو جـ ــرائـ ــم .وي ـت ــرك
للموظفني حرية تقويم الخطر ،الذي
يـطــرحــه شـخــص دون أوراق ثبوتية
على السالمة العامة أو األمن القومي.
إال أن املذكرتني تبقيان على الحماية
الـتــي منحها الــرئـيــس الـســابــق بــاراك
أوب ــام ــا م ـنــذ  2012لــأش ـخــاص دون
ً
أوراق ثبوتية الــذيــن أتــوا أطـفــاال إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي إط ــار بــرنــامــج
«داكا».
ّ
وج ــاء ف ــي املــذكــرتــن أن «ال ـ ـ ــوزارة لن
ُ
ت ـع ـف ــي أي ف ـئ ــة مـ ــن األجـ ــانـ ــب يـمـكــن
إب ـعــادهــم بــاسـتـثـنــاء بـعــض ال ـحــاالت
النادرة» ،وأضافتا« :كل الذين انتهكوا
قوانني الهجرة يمكن أن يالحقوا ،وقد
يصل األمــر إلــى طــردهــم مــن الــواليــات
املتحدة».
وبدأ كيلي الذي يطبق أيضًا مراسيم
وقعها تــرامــب فــي  25كــانــون الثاني،
املــاضــي ،بــاإلعــداد لبناء الـجــدار الذي
وعد الرئيس االميركي بإنشائه على
الحدود مع املكسيك ،وتوظيف خمسة
آالف عنصر جمارك و 10آالف موظف
هجرة سيسمح بتسريع الحملة لقمع
الهجرة السرية.
(األخبار)

دعوة الى حضور الجمعية العمومية العادية
ملساهمي شركة كهرباء لبنان الشمالي
املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
ً
بناء على قرار مجلس ادارة شركة كهرباء
لبنان الشمالي املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
رق ــم 87ـ 2017/21ت ــاري ــخ ،2017/2/15
بـ ــدعـ ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـع ــادي ــة
مل ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة لــان ـع ـقــاد وذل ـ ــك في
املبنى الرئيسي ملؤسسة كـهــربــاء لبنان
عند الساعة الــواحــدة مــن بعد ظهر يوم
الثالثاء الواقع فيه .2017/3/21
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس االدارة ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء
لبنان الشمالي املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
امل ـســاه ـمــن ل ـح ـضــور الـجـلـســة امل ــذك ــورة
للبحث في جدول اعمالها املتضمن:
ـ ـ ـ ـ االس ـت ـم ــاع الـ ــى ال ـت ـق ــاري ــر امل ـق ــدم ــة مــن
مجلس االدارة.
ـ ـ املصادقة على البيانات املالية لالعوام
 2012و.2013
ـ ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
اعـطــاء الـتــراخـيــص املـنـصــوص عنها في
املادة  158و 159تجارة.
في حــال عــدم اكتمال النصاب القانوني،
تـعـقــد الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة بـمــن حـضــر،
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/4/21في مركز مؤسسة
كهرباء لبنان في بيروت ـ ـ طريق النهر.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 261

امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ االسـ ـت ــدع ــاء ،وفـ ــي حــال
تـخـلـفـهــم ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ
ً
حــاصــا ويعد كــل تبليغ اليهم بواسطة
رئـيــس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
النهائي مهلة االستئناف خــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت رندا جرجي مرعب ملوكليها محمد
وحسني وانعام عدنان حماصني سندات
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـصـهــم
بالعقار  1027منطقة املزرعه
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب ف ــادي خــالــد كـحــول ملــورثـتــه سهام
حسن الفيل سندي تمليك بدل عن ضائع
ع ــن ح ـصــة م ــورث ـت ــه س ـه ــام ح ـســن الـفـيــل
بالعقارين  237و 238منطقة الباشوره.

للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها مفوضة
بعقد البيع سند تمليك بــدل عــن ضائع
بحصة البائع
جميل نسيب رباح في العقار رقم  627من
منطقة اللبوة العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ال ـت ـم ــوي ــل ش.م.ل .وك ـي ــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو.
املنفذ عليهم :ـ ـ الشركة املتحدة للتجارة
واملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت الـ ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص

دعوة
مــوج ـهــة الـ ــى بـ ــال ح ـســن ال ــرب ــاب امل ـج ـهــول
املقام .ان املحكمة املنفردة التجارية في بعبدا
ـ ـ ـ الـقــاضــي زيـنــة حـيــدر أحـمــد تــدعــوك لتبلغ
أوراق الدعوى رقم  2016/47املقامة ضدك من
شركة حلواني للمواد االستهالكية ش.م.ل.
مــوضــوعـهــا تـســديــد مبلغ /22.744.27/د.أ.
للمدعية .ينبغي حـضــورك أو إرس ــال وكيل
قــانــونــي عـنــك واال ستتخذ بـحـقــك الـتــدابـيــر
ال ـق ــان ــون ـي ــة س ـن ـدًا الحـ ـك ــام امل ـ ــادة  445وم ــا
يليهما من قانون أ.م.م.
الكاتبة
نغم السكاف
إعالن
يـ ـتـ ـش ــرف رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
لـلـتــوفـيــر والـتـسـلـيــف وال ـس ـكــن واالن ـم ــاء
العقارية م.م( .اش ــاد) بدعوتكم لحضور
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة للجمعية
ال ـت ـعــاون ـيــة ال ـت ــي سـتـعـقــد ن ـه ــار االث ـنــن
تاريخ  2017/3/13الساعة الواحدة ظهرًا.
ف ــي مــركــز الـجـمـعـيــة حـ ــارة حــريــك بـنــايــة
صعب لبحث جدول اعمال التالي:
الـتـصــديــق عـلــى امل ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة لسنة
2016
ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة
فــي ح ــال ع ــدم تــوفــر الـنـصــاب الـقــانــونـيــة
يرجأ االجتماع الى بعد ساعة بمن حضر
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــده ق ــاس ــم م ـح ـمــد خـلـيـفــة
واملجهول محل االقامة الحضور الى قلم
املحكمة السـتــام نسخة عــن الحكم رقم
 ،2017/81ت ــاري ــخ  ،2017/1/24وامل ـقــام
م ــن زي ـنــب قــاســم ح ـج ــازي وال ـ ــذي قضى
باعتبار العقار رقــم  /243/قناريت غير
ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه للبيع
ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ام ــام دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا وذلك خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والـقــاضـيــن نانسي القلعاني
وزي ـنــب رب ــاب ،تـقــدمــت املـسـتــدعـيــة تالني
أوه ــان ــس أت ي ـمــزيــان بــواس ـطــة وكيلها
املحامي خليل األسطا باستدعاء سجل
بــالــرقــم  ،2016/2009ب ــوج ــه املـسـتــدعــى
ضــدهــم بـيـجــو وبـلـقـيــس وبـ ــدر ابــراه ـيــم
ج ـبــور جــدعــون املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
وبــوجــه غيرهم تطلب فيه ازال ــة الشيوع
في العقار  158مزرعة الحضيرة العقارية،
على املستدعى ضدهم الحضور الى قلم

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي:
شهادة جامعية في إدارة األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ،يرجى إرسال السيرة الذاتية
على البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500

