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السبت  13نيسان  2013العدد 1979

ّ
كوريا الشمالية تهدد
اليابان بـ«نيران نووية»
ّ
وواشنطن توسط بكني
ك���ش���ف���ت وك�����ال�����ة اس����ت����خ����ب����ارات ال����دف����اع
األم��ي��رك��ي��ة أن ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة لديها
س��ل��اح ن������ووي ت��س��ت��ط��ي��ع وض���ع���ه ع��ل��ى
ّ
ص����������اروخ ،إال أن ع������دة م����س����ؤول��ي�ن م��ن
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة وك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة
س��ارع��وا إل���ى رف���ض ه���ذا ال��ت��ق��وي��م ال��ذي
ت��زام��ن أم���س م��ع ق��ي��ام وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
األم���ي���رك���ي ج����ون ك���ي���ري ب���زي���ارة س��ي��ول
إلج����راء م��ح��ادث��ات ض��م��ن ج��ول��ة ت��ق��وده
إل���ى ال��ص�ين وال��ي��اب��ان ال��ي��وم وغ����دًا .أم��ا
ب���ي���ون���غ ي����ان����غ ،ف���واص���ل���ت ت���ه���دي���دات���ه���ا
ب��ات��ج��اه ال��ي��اب��ان أم����س .وأع��ل��ن��ت وك��ال��ة
األنباء الكورية الشمالية أن تصريحات
ط���وك���ي���و ب���ش���أن اع����ت����راض أي ص�����اروخ
ت���ط���ل���ق���ه ب���ي���ون���غ ي����ان����غ «اس����ت����ف����زازي����ة»،
وح��ذرت من أن مثل ه��ذا السلوك يمكن
أن ي���غ���رق ال���ي���اب���ان «ف����ي ن���ي���ران ض��رب��ة
ن����ووي����ة» .ف���ي ه����ذا ال����وق����ت ،دق ال��ن��ائ��ب
األميركي دوغ الم��ب��رن ،ن��اق��وس الخطر
حني ق��رأ ج��زءًا صغيرًا من تقرير وكالة
استخبارات الدفاع عن كوريا الشمالية
ف���ي ج��ل��س��ة اس��ت��م��اع ف���ي ل��ج��ن��ة ال���ق���وات
املسلحة ف��ي مجلس ال��ن��واب .وج���اء في
الفقرة التي قرأها أن الوكالة لديها «قدر
معقول من الثقة» في أن كوريا الشمالية
لديها أسلحة نووية يمكن أن تحملها
صواريخ باليستية .لكن التقرير أضاف
أن ه��ذا ال��س�لاح ال يمكن االعتماد عليه
على األرجح.
ل��ك��ن وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة الجنوبية
ق���ال���ت أم�����س ،إن���ه���ا ال ت��ع��ت��ق��د أن ك��وري��ا
ال��ش��م��ال��ي��ة ن��ج��ح��ت ف����ي ت��ص��ن��ي��ع رأس
حربي لصاروخ.
وع�������ل�������ى ال��������رغ��������م م��������ن ت������ق������ري������ر وك������ال������ة
استخبارات الدفاع ،قال متحدث باسم
البنتاغون إن اف��ت��راض أن بيونغ يانغ
أثبتت قدرة على إطالق صاروخ نووي

أمر «غير دقيق».
ول������دى س����ؤال����ه ع ّ���م���ا إذا ك���ان���ت ال���ح���رب
وش���ي���ك���ة ،أج������اب م����س����ؤول أم���ي���رك���ي ف��ي
ك��وري��ا الجنوبية« :ك�لا على اإلط�ل�اق»،
ً
ق����ائ��ل�ا إن «ص����غ����ر س����ن (زع����ي����م ك���وري���ا
ال��ش��ي��وع��ي��ة) ك��ي��م ي��ون��غ أون ( 30ع��ام��ًا)
وق��ل��ة خ��ب��رت��ه ي��ج��ع�لان��ه م��ع��رض��ًا ب��ش��دة
لسوء التقدير .أكبر مخاوفنا هو سوء
التقدير وإلى أين قد يؤدي بنا هذا».
وف��������ي ب����ي����ون����غ ي�����ان�����غ ق�����ال�����ت ص��ح��ي��ف��ة
«رودون�������غ س��ي��ن��م��ون» ال��ن��اط��ق��ة ب��ل��س��ان
حزب العمال الحاكم ،إن كوريا الشمالية
لن تتخلى أب��دًا عن برنامجها للتسلح
النووي ،الذي له ضرورة بسبب «تطلع
الواليات املتحدة إلى الغزو العسكري»
للبالد.
وقبل لقائها كيري ،كانت رئيسة كوريا
الجنوبية باك جون هاي ،قد أبدت رؤية
تصالحية مع الشماليني بقولها خالل
اج��ت��م��اع م��ع ح���زب «ال��ج��ب��ه��ة ال��ج��دي��دة»
ال����ح����اك����م ال�������ذي ت���ن���ت���م���ي إل�����ي�����ه« :ل���دي���ن���ا
الكثير من القضايا ،بما في ذلك منطقة
ك���ي���س���ون���غ ال���ص���ن���اع���ي���ة ،وب���ال���ت���ال���ي أال
يجب أن نلتقي معهم ون��س��أل :ما الذي
تحاولون فعله؟».
ب������دوره ش����دد ك���ي���ري ع��ل��ى أن ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ت��دع��م «وج��ه��ة ن��ظ��ر» الحكومة
الكورية الجنوبية املؤيدة إقامة عالقة
ثقة مع الشمال .ودعا مجددًا الصني ،إلى
امل��س��اع��دة .وق��ال إن لديها «ق���درة هائلة
على إنجاز الفارق في هذا الشان».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي
س����ي����رغ����ي الف������������روف ،إن�������ه ي�����ؤي�����د ف���ك���رة
استضافة سويسرا ملحادثات سداسية
ف���ي م��س��ع��ى ل���ن���زع ف��ت��ي��ل ال���ت���وت���ر ب��ش��أن
كوريا الشمالية.
(أ ف ب ،رويترز)

فرنسا

كاوزاك :أنام في سيارتي
هربًا من الصحافيني
خ��رج وزي���ر املالية الفرنسي املستقيل
عن صمته أخيرًا .جيروم كاوزاك ،املتهم
بقضية ف��س��اد م��ال��ي وت���ه ّ���رب ضريبي
كان قد رفض التكلم مع الصحافة منذ
أن ن��ش��ر رس��ال��ة اع��ت��راف ون���دم رسمية
على موقعه االلكتروني ف��ي  2نيسان
امل���اض���ي .وال��ت��ي ج���اء ف��ي��ه��ا اع���ت���ذار من
الشعب الفرنسي ومن الرئيس فرانسوا
ّ
ه��والن��د وأع��ض��اء حكومته ع��ن التكتم
عن حساب مصرفي في سويسرا.
ل��ك��ن ال���وزي���ر ال��ف��رن��س��ي أع���ط���ى م��ق��اب��ل��ة
ه���ات���ف���ي���ة ل��ص��ح��ي��ف��ة «ال دي���ب���ي���ش» La
 depecheن��ش��رت أول م��ن أم���سّ ،
تحدث
ف���ي���ه���ا ع������ن ب����ع����ض ت���ف���اص���ي���ل ح���ي���ات���ه
ّ
اليومية بعد الفضيحة .كاوزاك أكد أنه
«ينام أحيانًا داخل سيارته» هروبًا من
ومالحقة عدسات
ضغط الصحافيني
ّ
ال��ك��ام��ي��را ل���ه .وأردف «أت��ن��ق��ل م��ن مكان
ال���ى آخ���ر ك��ل ي��وم�ين وأب��ي��ت ف��ي م��ن��ازل
أقرباء وأصدقاء ل��ي»« .تدهشني قدرة
امل��ص��وري��ن ال��ص��ح��اف��ي�ين ع��ل��ى تحديد
ّ
مكاني الجغرافي مهما ّ
بدلته» ،يعلق
ك���������اوزاك .وح������ول اح���ت���ف���اظ���ه ب��م��ن��ص��ب��ه
ك��ن��ائ��ب ،أج����اب ال���وزي���ر امل��س��ت��ق��ي��ل «م��ن
امل��ب��ك��ر ج����دا ال���ح���دي���ث ع���ن امل����وض����وع».
كيف يرى كاوزاك مستقبله اذًا؟ يجيب
ّ
تصور عنه حتى اآلن...
«ليس عندي أي
لكن ما زال لدي أصدقاء أوفياء».
وف������ي ه������ذا االط���������ار ك���ش���ف���ت ال���ح���ك���وم���ة
الفرنسية أول م��ن أم��س ع��ن خطواتها
لفرض «معايير أخالقية» على الحياة
العامة بالتركيز على مكافحة تضارب

املصالح والجنات الضريبية وبفرض
عقوبات مشددة على ّ
املزورين.
فبعد مرور ثمانية أيام على اعترافات
ك�������اوزاك ب��ام��ت�لاك��ه ح��س��اب��ًا س���ري���ًا في
الخارج ،قدم رئيس الوزراء ،جان مارك
أيرولت ،ام��ام الرئيس فرنسوا هوالند
وك��اف��ة أع��ض��اء الحكومة ن ّ��ص «الخطة
األخالقية» .ويفترض بحث النص في
اجتماع مجلس الوزراء في  24نيسان/
أبريل الجاري قبل طرحه على البرملان
الق���راره قبل الصيف .وت��ري��د الحكومة
الفرنسية إنقاذ سمعتها بأي إجراء أو
خطة تخفف من وطأة فضيحة كاوزاك،
خ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل األزم����ة امل��ال��ي��ة التي
تعاني منها البالد منذ سنوات.
وأك��د ايرولت «أن التدابير التي ّ
أعدها
ال ت���ه���دف ال�����ى ال���ت���ن���دي���د ف���ق���ط ب����ل ال���ى
ضمان الشفافية واملراقبة للمواطنني
وليس فقط العضاء البرملان» .وفرض
على وزرائ���ه نشر م��ا يملكونه قبل 15
نيسان/أبريل الجاري.
وم���ن ب�ي�ن االه�����داف االول�����ى امل��ط��روح��ة،
إلزام الوزراء واعضاء البرملان باالعالن
عن ثروتهم ،في خطوة أثارت انتقادات
ف��ي ال��ي��م�ين وال��ي��س��ار .وال ي���زال اليمني
امل�������ع�������ارض ي����ط����ال����ب ب�������إج�������راء ت���ع���دي���ل
ح��ك��وم��ي واس������ع ،االم�����ر ال�����ذي ت��رف��ض��ه
ال���س���ل���ط���ة ال���ف���رن���س���ي���ة ب����ش����دة .وي���ه���دف
النص الحكومي أيضا ال��ى وض��ع ّ
حد
ل��ت��ض��ارب امل��ص��ال��ح ،ومكافحة التهرب
الضريبي واملالذات الضريبية.
(األخبار)

مبوب
◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
مقبولة أحمد أسعد
زوجة األستاذ حسن محمد نزها
ب��ن��ات��ه��ا :ال��س��ي��دة دم��ي��ان��ا زوج����ة العميد
ال����رك����ن ح���س���ن أي�������وب (م����دي����ر ال���ت���وج���ي���ه)
وال��س��ي��دة سيلفانا زوج����ة ال��س��ي��د ناجي
القاضي والسيدة ديانا املوقرة
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��س��ب��ت  13نيسان
 2013ف��ي م��ن��زل ال��ع��ائ��ل��ة ف��ي ب��ل��دة النبي
عثمان.
يقام مجلس فاتحة عن روحها الطاهرة
ي�����وم األح�������د  14ن���ي���س���ان  2013ال���س���اع���ة
الحادية عشرة صباحًا في حسينية بلدة
النبي عثمان _ البقاع وذل��ك مل��رور ثالثة
أيام على وفاتها.
كما تقبل التعازي نهار االثنني  15نيسان
 2013من الساعة الثانية حتى السابعة
ً
مساء في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي _ الرملة البيضاء قرب
مديرية أمن الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس�������ف�������ون :آل ن�����زه�����ا وأي�����������وب وأس����ع����د
وال���ق���اض���ي وع����م����وم أه����ال����ي ب���ل���دة ال��ن��ب��ي
عثمان.
إدارة وم���وظ���ف���و ش���رك���ة أم���ي���رك���ان الي���ف
أنشورنس كومباني ـ��ـ ،MetLife Alico
لبنان
رؤساء الوكاالت ،رؤساء الوحدات
ينعون بمزيد من األسى واللوعة فقيدهم
الغالي
يوسف جريس الزحم
ويتقدمون من أهل الفقيد بأحر التعازي
سائلني الله أن يسكنه فسيح جناته.
تنعى وكالة سليمان أسوشيات بمزيد
من األسى املأسوف عليه
يوسف جريس الزحم
ّ
بأحر التعازي.
وتتقدم من أهله وذويه

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
لولو باز مخيبر
أرملة املرحوم املربي نجيب مخيبر
ولداها :املهندس نبيل والقاضي السابق
املحامي نديم مخيبر
أحفادها :املهندس نضير (في مونتريال)
ومحمود واملهندس نجيب (بنك ع��ودة)
ونامي مخيبر
أوالد أح��ف��اده��ا :ديمه ون��ادي��ن وياسمني
ّ
وادي ونديم وميا مخيبر
أش��ق��اؤه��ا :األس���ت���اذ ح��س��ن وامل��رح��وم��ون
امل����رب����ي ه���ان���ي وال���ش���ي���خ م��ه��ن��ا وامل���رب���ي
أنيس باز وشقيقتها املرحومة أسما باز
حاطوم
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم السبت ال��واق��ع فيه
 13نيسان  2013في منزل ابنها نبيل في
ساحة عني التفاحة ،عاليه ،ويومي األحد
ً
ابتداء
واالثنني في  14و 15نيسان 2013
م���ن ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ص��ب��اح��ًا ف���ي م��ن��زل
ابنها نديم في بيروت ،القنطاري ،تجاه
قصر بشارة الخوري ،مفرق ،carpet plus
ريزيدانس  ،580ط.8 .

ذكرى اسبوع
ت��ص��ادف األح����د  14ن��ي��س��ان  2013ذك��رى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
الحاج محمد بشير عبد الله ماجد
(أبو صافي)
زوجته الحاجة ليلى علي حسني ماجد
أوالده :ص����اف����ي ،ح���س���ن ،ط����ال����ب ،ص�ل�اح
وغسان
ابنتاه :د .زينب وهناء
صهراه :د .علي رضا ورفعت حامد
إخ���وت���ه :وف��ي��ق ،أم��ي�ن ،س��ام��ي ،مصطفى،
يوسف واملرحومان حسن وجميل
ول�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة س���ت���ت���ل���ى ع�����ن روح�����ه
ال��ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع��������زاء ال����س����اع����ة ال����ع����اش����رة ص���ب���اح���ًا ف��ي
حسينية بلدته خربة سلم.
اآلسفون :آل ماجد ورضا وحامد وعموم
أهالي خربة سلم.
ت���ص���ادف ن��ه��ار األح����د  14ن��ي��س��ان 2013
ذك������رى م������رور أس����ب����وع ع���ل���ى وف������اة ف��ق��ي��د
الشباب الغالي املرحوم
طالل عبد الرحمن ّ
حمية
(أبو هادي)
إبنه :هادي
أشقاؤه :حسان ومحمد وإيهاب وسامر
وب��ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ف���ي ت���م���ام ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة م���ن ص��ب��اح
األح��د  14منه في مجمع أه��ل البيت (ع)
كفرحتى.
ولكم من بعده طول البقاء.
اآلس��������ف��������ون :آل ح����م ّ����ي����ة واس�����ك�����ن�����دران�����ي
وغ���م���ل���وش وال������روم������ي وح�����م�����ادة وم������راد
وعموم أهالي كفرحتى.

شكر على تعزية
عائلة املرحوم
عواد يوسف عواد
ت���ش���ك���ر االه��������ل واالص�������دق�������اء ف�����ي ال���وط���ن
واملهجر وجميع من واساها في مصابها
سواء بالحضور أو بإرسال البرقيات أو
األكاليل أو التبرع للكنيسة ،وتضرع الى
ّ
ال��ل��ه ان يحفظهم بنعمته وي��م��ن عليهم
بالصحة.
لاّ
سائلني الله أ يريهم أي مكروه.

إعالن
صادر عن القاضي العقاري اإلضافي في
النبطية
ب���ت���اري���خ  2013/3/19ت���ق���دم امل��س��ت��دع��ي
س��ع��د ال���دي���ن إب���راه���ي���م ال��ص��ال��ح��ان��ي من
بيروت باستدعاء سجل بالرقم 201/84
ط���ل���ب ب���م���وج���ب���ه ت���ص���ح���ي���ح اس������م وال������ده
ع���ل���ى ص��ح��ي��ف��ة ال���ع���ق���ار رق�����م  /294ع�ين
ق���ان���ا واع���ت���ب���اره م��ح��م��د ج���م���ال إب��راه��ي��م
ً
ال���ص���ال���ح���ان���ي ب������دال م����ن ج���م���ال إب���راه���ي���م
الصالحاني امل��دون به خطأ أثناء أعمال
ال��ت��ح��دي��د وال��ت��ح��ري��ر ل��ل��م��ن��ط��ق��ة .ف َ��م��ن له
اعتراض أو لديه معلومات عليه تقديمها
للمحكمة خ�ل�ال مهلة ع��ش��ري��ن ي��وم��ًا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن مناقصة
ي��ع��ل��ن م��س��ت��ش��ف��ى ت��ب��ن�ين ال��ح��ك��وم��ي عن
إجراء مناقصة عمومية ثانية لزوم شراء
املطبوعات القرطاسية وم��واد صيانة _
وصوان
الغازات الطبية ومستلزماتها _
ٍ
لطعام املرضى.
آخ�����ر م��ه��ل��ة ل���ت���ق���دي���م ال�����ع�����روض ال��س��اع��ة
ال��ث��ان��ي��ة ع�� ّش��رة م���ن ت���اري���خ 2013/4/19
ُ
على أن تفض العروض في 2013/4/20
ال�����س�����اع�����ة ال����ث����ان����ي����ة ع�����ش�����رة ف������ي م��ب��ن��ى
املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور محمد علي حمادي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ إل��ى ص��اح��ب ال��ح��ق العيني محمد
فياض حسني املجهول املقام
ً
عمال بأحكام امل��ادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ��������رة ت��ن��ف��ي��ذ ب����ي����روت ب������أن ل���دي���ه���ا ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم  2010/1563اخبار
لالطالع على دفتر شروط بيع العقار رقم
ّ
موجهًا إليكم من طالبي
 /130الصيفي
التنفيذ جيلبرت وجاكلني وجورج نصر
ال��ل��ه رزق وأن�����دره وأرل���ي���ت إب��راه��ي��م رزق
وك���ل���ودي���ن وأل��ب��ي��ر ه���ن���ري ي���زب���ك .وع��ل��ي��ه
ت��دع��وك��م ه����ذه ال����دائ����رة ل��ل��ح��ض��ور إل��ي��ه��ا
ش��خ��ص��ي��ًا أو ب���واس���ط���ة وك���ي���ل ق��ان��ون��ي
الس����ت��ل�ام اإلخ����ب����ار امل����ذك����ور أع���ل��اه ع��ل��م��ًا
ب��أن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن وعلى
ت��ع��ل��ي��ق ن��س��خ��ة ع��ن��ه وع����ن اإلخ���ب���ار على
لوحة اإلعالنات لدى دائرة تنفيذ بيروت
وي��ص��ار بعد انقضاء ه��ذه املهلة ومهلة
التبليغ البالغة خمسة أي��ام إل��ى متابعة
ً
اإلجراءات بحقكم أصوال.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة

◄ مبوب ►
للبيع
للبيع عقار في تعنايل البقاع ـ ـ ـ ـ الطريق
ال��ع��ام ـ ـ ـ ـ مساحة  130000متر تقريبًا ـ ـ ـ ـ
لالتصال03/657700 :
للبيع شركة شحن بحري وج��وي وبري
م��ن وإل��ى أكثر م��ن ستني بلدًا ف��ي العالم
مغر جدًا .هـ.03/306402 :
بسعر ٍ
ٍ

مفقود

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

ف��ق��دت أوراق ثبوتية وج���واز سفر باسم
ع����ف����اف ع���ب���د ال���ح���س�ي�ن ص����ب����را ل��ب��ن��ان��ي��ة
الجنسية ال��رج��اء ممن يجدها االت��ص��ال
على الرقم 78/882038

خرج ولم يعد

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملة
SHELA AKTAR MD SELIMA
م������ن ال����ت����اب����ع����ي����ة ال����ب����ن����غ��ل�ادش����ي����ة م���ن���زل
م���خ���دوم���ي���ه���ا ،ال�����رج�����اء م���م���ن ي���ج���ده���ا أو
ي��ع��ل��م ع��ن��ه��ا ش��ي��ئ��ًا االت���ص���ال ع��ل��ى ال��رق��م
70/617749

