األربعاء  18آب  2010العدد 1195

ّ
طهران تحذر إسرائيل
من ضرب بوشهر
وبولتون يمهلها أسبوعًا
أكد وزير الدفاع االيراني ،العميد أحمد
وح � �ي� ��دي ،أم� � ��س ،أن وج� � ��ود إسرائيل
سيتعرض للخطر إذا ما هاجمت محطة
بوشهر النووية ،معلنًا في الوقت نفسه
أنه سيتم األسبوع املقبل تدشني مختبر
التجارب الفضائية وطائرات نفاثة من
دون طيار واختبار صواريخ جديدة.
وق � ��ال وح� �ي ��دي ،ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي،
إن «ادع� � � ��اءات ه �ج��وم م�ح�ت�م��ل للكيان
الصهيوني على محطة بوشهر النووية
دل�ي��ل على ت�ه��ور ه��ذا ال�ك�ي��ان» ،مضيفًا
«في تلك الحالة سنخسر محطة نووية
وف� ��ي امل �ق ��اب ��ل س �ي �ك��ون وج � ��ود الكيان
الصهيوني في خطر».
وأعلن وحيدي أن وزارة الدفاع وإسناد
ال �ق��وات املسلحة االي��ران�ي��ة ،ستقوم في
ي��وم ال�ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة امل��واف��ق ل �ـ12
آب ،ضمن احتفاالت اس�ب��وع الحكومة،
ب �ع��رض وت��دش�ي�ن خ��ط إن �ت��اج الزوارق
ال �س��ري �ع��ة «س � � ��راج» وج �ي ��ل ج ��دي ��د من
الزوارق القاذفة للصواريخ «ذو الفقار»
ومختبر التجارب الفضائية.
وأض� ��اف «س�ي�ت��م ك��ذل��ك ف��ي ي ��وم  22آب
ال �ج��اري ،ع��رض وت��دش�ين  28مشروعًا
ل�لأل �ك �ت��رون �ي��ات واالت � �ص� ��االت ،وعرض
أول طائرة من دون طيار نفاثة إيرانية
تحلق ملسافات بعيدة باسم «كرار» .كما
سيجري اختبار ص��اروخ جديد باسم
«ق� �ي ��ام» وال �ج �ي��ل ال �ث��ال��ث م ��ن صاروخ
«فاتح  ،»110باإلضافة الى تدشني خط
إنتاج قنابل  130مليمترًا».
ومن جهته ،أشاد رئيس مؤسسة الطاقة
ال��ذري��ة اإلي��ران �ي��ة ،ع�ل��ي أك �ب��ر صالحي،
ب �ت �ع��اون ال� � ��روس ف ��ي إك� �م ��ال وتدشني
محطة بوشهر النووية ،مشيرًا ال��ى أن

يوم السبت املقبل سيشهد ضخ الوقود
النووي في املحطة ألول مرة.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،رأى امل � � �ن � ��دوب األسبق
ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��دى األم ��م املتحدة،
جون بولتون ،أن أمام إسرائيل «ثمانية
أي ��ام» ل�ت��وج�ي��ه ض��رب��ة ع�س�ك��ري��ة ملحطة
بوشهر النووية ،وإال ف��إن األوان يكون
ّ
التسبب
قد فات لضرب هذا املفاعل دون
ّ
بتلوث إشعاعي.
وق� ��ال ب��ول �ت��ون ،ل �ق �ن��اة «ف��وك��س بزنس
نتوورك» ،إنه «عندما يكون اليورانيوم
والوقود قريبًا جدًا من املفاعل ومن دون
ّ
ش��ك عندما يكون ف��ي املفاعل ،ستؤدي
الغارة إلى نشر اإلشعاعات .بالتالي إذا
أرادت إسرائيل املبادرة بأي خطوة ضد
بوشهر فعليها القيام بها خالل األيام
الثمانية املقبلة» .لكنه ردًا على سؤال
ع��ن اح�ت�م��ال ه��ذا ال�ه�ج��وم االسرائيلي،
قال بولتون «ال أظ��ن ،يبدو أنهم ّ
فوتوا
الفرصة».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أع�ل�ن��ت وس��ائ��ل إعالم
إيرانية تحطم ط��ائ��رة مقاتلة م��ن طراز
«أف »4-م��ن دون س�ق��وط ض�ح��اي��ا قرب
ميناء بوشهر (ج�ن��وب) .لكن الطيارين
تمكنا من القفز من الطائرة.
ال ��ى ذل� ��ك ،أك ��د وزي� ��ر ال ��دول ��ة االماراتي
ل�ل�ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ،أن ��ور ق��رق��اش ،أن
اإلم � � � ��ارات ت �ط �ب��ق ال �ع �ق ��وب ��ات الدولية
ع�ل��ى إي� ��ران ل�ك�ن�ه��ا ت��واص��ل النشاطات
«املشروعة» مع هذا البلد.
وق � ��ال ق ��رق ��اش إن م ��ن األه �م �ي��ة بمكان
«التمييز ب�ين تعهداتنا الدولية وكون
ال �ك �ث �ي ��ر م � ��ن م� �ب ��ادالت� �ن ��ا (م� � ��ع إيران)
مشروعة».
(مهر ،أ ف ب ،فارس ،يو بي آي)

◄ وفيات
والدته ايفيت نعيم السويدي
زوجته ايمي بولس فهد
أوالده :كارول ،كارين ،مجيد
أش� � �ق � ��اؤه :ن �ب �ي��ه زوج � �ت ��ه م � �ي ��راي خطار
وأوالدهما
وجدي وأوالده وعائالتهم
ش� �ق� �ي� �ق� �ت ��ه :ل� �ي� �ن ��ا زوج � � � ��ة خ� �ل� �ي ��ل حمام
وأوالدهما
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والرجاء
املسيحي فقيدهم امل��أس��وف على شبابه
املرحوم
وديع مجدي السويدي
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه اليوم
االرب � �ع ��اء  18آب ال �س��اع��ة ال ��واح ��دة بعد
ال�ظ�ه��ر ف��ي كنيسة م��ار ي��وح�ن��ا املعمدان
ـــــ عشقوت ،ث��م ينقل جثمانه ال��ى مسقط
رأس ��ه ع ��اراي ـــــ ج��زي��ن ح�ي��ث ت�ق��ام صالة
وض ��ع ال�ب�خ��ور ف��ي كنيسة ال�س�ي��دة عند
ال�س��اع��ة الخامسة وال�ن�ص��ف بعد الظهر
حيث يوارى في الثرى في مدافن العائلة
الخاصة.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن وب� �ع ��ده في
ص��ال��ون كنيسة م��ار ي��وح�ن��ا امل �ع �م��دان ـــــ
عشقوت وي��وم الخميس  19ال�ج��اري في
ص��ال��ون كنيسة ال�س�ي��دة ـــــ ع ��اراي ،ويوم
الجمعة  20منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة مار
ي��وح�ن��ا امل�ع�م��دان ـــــ ع�ش�ق��وت م��ن الساعة
ً
مساء.
العاشرة قبل الظهر حتى السابعة
انتقل إلى رحمته تعالى
املهندس حسن محمد علي كركي
وال� ��ده امل ��رح ��وم م�ح�م��د ع�ل��ي ك��رك��ي (أبو
عصام)
والدته املرحومة نجاح احمد جمعة
شقيقاه الدكتور عصام ومنذر
اصهرته نبيه قبيسي وع�ل��ي ن��ور الدين
وبسام بيضون وحسني فرحات.
تقبل التعازي يومي االربعاء والخميس
 18و 19آب  2010ل �ل��رج��ال وال �ن �س��اء من
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء
في مقر الجمعية االسالمية للتخصص
وال �ت��وج �ي��ه ال �ع �ل �م��ي ،ال��رم �ل��ة البيضاء،
سبينيس قرب مركز أمن الدولة.

ّ
الفيضان يكلف  15مليار دوالر
يزال يسعى جاهدًا للخروج من األزمة
األموال الالزمة
االقتصادية ،فإن جمع
ً
سيكون صعبًا .وأردف ق��ائ�لا «بهذه
الطريقة زادت مأساتنا تعقيدًا».
ب � � � � � ��دوره ،أب � � � ��دى وزي � � � ��ر الخارجية
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ،ش ��اه م�ح�م��ود قرشي،
م �خ��او ًف��ه ب �ش��أن اس �ت �ق��رار باكستان،
ق � � ��ائ� �ل ��ا إن م � � ��ن ال � �خ � �ط � ��ر السماح
لإلسالميني بملء الفراغ.
وقال قرشي لهيئة اإلذاعة البريطانية،
ّ
«إذا كان هناك شخص جائع وقدمت
ل��ه ال�ط�ع��ام ،أو إذا ك��ان هناك شخص
ّ
وقدمت له املاء ،فلن يسأل إذا
عطشان ً
كنت معتدال أو متطرفًا».
وف��ي السياق ،تقول األم��م املتحدة إن
رب��ع امل�ب�ل��غ ال ��ذي ت�ح�ت��اج إل�ي��ه البالد
من املساعدات الدولية ألعمال اإلغاثة
الفورية ،وهو  459مليون دوالر ،هو
الذي وصل فقط إلى البالد حتى اآلن.
وسيسهم البنك ال��دول��ي بمبلغ 900
م�ل�ي��ون دوالر للمساعدة ف��ي تمويل
جهود اإلغاثة ،فيما أعلنت السعودية
ج�م��ع أك �ث��ر م��ن  20م�ل�ي��ون دوالر في
اليوم األول من حملة التبرعات التي
أط�ل�ق�ت�ه��ا امل �م �ل �ك��ة مل�ص�ل�ح��ة ضحايا
الفيضانات التي تجتاح باكستان.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أك ��دت وزارة الخارجية
ال�ت��رك�ي��ة ،أم ��س ،أن أن �ق��رة ق ��ررت منح
باكستان ،التي تجتاحها فيضانات
كارثية ،مساعدة نقدية وعينية بقيمة
 11مليون دوالر ( 8,6ماليني يورو)،
ف�ي�م��ا أع �ل �ن��ت ال �ي��اب��ان ت �ق��دي��م عشرة
م�ل�اي�ي�ن دوالر م� �س ��اع ��دات إضافية،
أوستراليا ثالثة أضعاف مساعدتها
لتبلغ  11مليون دوالر.
(يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

►

◄ إعالنات رسمية

آل الصمد وعموم أهالي بخعون
النائب السابق جهاد مرشد الصمد
ينعون إليكم بمزيد من الرضى والتسليم
بقضائه تعالى فقيدتهم املرحومة
الحاجة وضحة حسني علي الصمد
زوجة الحاج ناظم أحمد الصمد
أوالده��ا :الدكتور أحمد والدكتور محمد
واملهندس حازم الصمد
أش � �ق� ��اؤه� ��ا :ري� � ��اض وم � � � ��روان ورضوان
ووح � �ي � ��د وامل � ��رح � ��وم � ��ون ع� �ل ��ي ومرشد
وال �ح��اج ف� ��اروق وف �خ��ر وف �خ��ري وبسام
الصمد.
أصهرتها :علي محمد الصمد وإبراهيم
حسني الصمد وخالد عمر الصمد
أع �م��ام �ه��ا :ال� �ح ��اج م �ح �م��د ع �ل��ي الصمد
واملرحومان الحاج مصطفى علي الصمد
والحاج أحمد علي الصمد
خ��االه��ا :امل��رح��وم��ان ق��اس��م ع�ل��ي الصمد
والحاج محمد علي قاسم الصمد
التعزية للرجال يومي الثاني والثالث 18
و 19آب في قاعة مسجد بخعون الكبير
من الساعة  11لغاية الساعة  ،4وللنساء
في منزل الفقيدة الكائن في طريق املئتني
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب�ن��اي��ة رم �س �ي��س ،ال �ط��اب��ق ال �ث��ام��ن ،من
الساعة  11لغاية الساعة الثانية ظهرًا.
انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية
املرحومة
ميمونة محمد دريزي
زوجة املهندس فاروق محمود البساط
ولداها عماد ورابح
س�ي�ص�ل��ى ع �ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال �ط��اه��ر ظهر
ال �ي��وم األرب� �ع ��اء  18آب  2010ف��ي جامع
عني املريسة ويوارى في الثرى في جبانة
الباشورة.
تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الخميس
والجمعة  19و 20منه من الساعة الواحدة
ظ �ه �رًا ح �ت��ى ال �س��ادس��ة م �س � ً
�اء ف ��ي نادي
خريجي الجامعة األميركية ـــــ الوردية ـــــ
الحمرا.
اآلس�ف��ون آل دري��زي والبساط ورحماني
وأنسباؤهم.

◄ مبوب

باكستان

أع � �ل� ��ن ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي لدى
بريطانيا ،واج��د شمس ال�ح�س��ن ،أن
ت�ك�ل�ف��ة إع � ��ادة إع �م ��ار ب��اك �س �ت��ان بعد
الفيضانات املدمرة قد تتراوح بني 10
مليارات و 15مليار دوالر ،مشيرًا إلى
أن ه��ذا تقدير تقريبي ،ألن��ه ل��م َّ
يقوم
ب�ع��د ح�ج��م ال�خ�س��ائ��ر ال �ت��ي ّ
سببتها
الفيضانات ،والتي تضرر منها نحو
 20مليون شخص.
وأوض � � � ��ح ش� �م ��س ال� �ح� �س ��ن أن نحو
أل �ف��ي ش �خ��ص ل �ق��وا ح �ت �ف �ه��م ،بعدما
أش ��ارت ال�ت�ق��دي��رات إل��ى وج ��ود 1600
قتيلّ ،
مرجحًا ارتفاع العدد مع زيادة
الوفيات بسبب األمراض.
ّ
وي� �خ� �ش ��ى امل� ��راق � �ب� ��ون م� ��ن أن توفر
امل �ش��اك��ل ال �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا الحكومة
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
ّ
األزم��ة إل��ى جانب ت�ح��دي إع��ادة بناء
ال �ب�لاد ،ف��رص��ة يستغلها إسالميون
متشددون يحاربون الحكومة ،وهو
م� ��ا ي �ع �ن��ي إش� ��اع� ��ة اض � �ط� ��راب� ��ات في
املنطقة ككل.
وح � ��ذر ش �م��س ال �ح �س��ن م ��ن أن� ��ه «إذا
ح��دث مكروه لباكستان ،ف��إن املنطقة
كلها ستتحول إل��ى ب�ل�ق��ان جديدة»،
الف �ت��ًا إل ��ى أن ��ه «ل ��ن ن�ت�م�ك��ن م��ن وقف
األزم ��ة عند ه��ذا ال �ح��د» .وأض ��اف أنه
ال ي�ل� ّ�م��ح إل ��ى أن ب��اك�س�ت��ان ستنهار،
لكنه في الوقت ذاته ّ
شبه الفيضانات
ب ��اإلع� �ص ��ار ال� � ��ذي ض � ��رب باكستان
الشرقية السابقة ع��ام  ،1970م��ا أثار
م �ش��اع��ر اس �ت �ي��اء م��ن ال �ح �ك��وم��ة التي
وجهت إليها اتهامات في ذلك الحني،
م�ث�ل�م��ا ي �ح��دث اآلن ،ب��أن �ه��ا ال تبذل
الجهد الكافي.
وأق� ّ�ر شمس الحسن بأنه في عالم ال

مبوب

►

مطلوب

مفقود

Regional BTL agency hiring Autocad
Operator /Technical Designer with solid
design & technical skills in Autocad
min. 2 years experience is a must .
apply@blinkbtl . com
www. Blinkbtl com

فقدت زينب عادل جابر لبنانية الجنسية
ب �ط ��اق ��ة ال� �ه ��وي ��ة  +ال �ج ��ام �ع ��ة  +بطاقة
الضمان  +التأمني ملن يجدها االتصال:
01/273511

Regional BTL Agency hiring Artwork
Finalizer ‚min. 5 years experience.
Apply @blinkbtl. Com
www. Blinkbtl . com
Regional BTL agency hiring display
stand designer / Interior Designer with
‚solid design technical skills in Autocad
min . 2 years experience is a must .
apply @ blinkbtl.com
www.blinkbtl . com

فقد جواز سفر باسم طارق ناجي الزين،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن يجده
االتصال على الرقم71/221271 :
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ع �ل �ي��ا ع �ب��د الله
ح�ل�اوي لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 07/540068
ُ
فقد ج��واز سفر باسم آالء غسان الشيخ
علي لبنانية الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 07/500656
ُ
ف �ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م خ��دي�ج��ة محمود
ق��ان�ص��و لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/381899

Regional BTL agency looking for a
Client Serving person. MIN.2 years
advertising agency experience .
apply @ blinkbtl . com
www.blinkbtl .com

للبيع

م �ط �ل ��وب م �ح ��اس ��ب ذو خ � �ب� ��رة ،الرجاء
االت� � �ص � ��ال ع� �ل ��ى ال� ��رق� ��م – 03/556259
 01/705517من االثنني الى الجمعة من
 9صباحًا الى  12ظهرًا

للبيع عقار في منطقة فيطرون الطريق
ال��داخ�ل�ي��ة ،مطلة مساحة 1000م .السعر
$350م .لالستعالم الرجاء االتصال على
الرقم التالي71/132494 :

عرض خاص إلعالنك في
اإلعالن عن مفقود

 30,000ل.ل
ملــــــدة

3

إعالنات 27

أيــــــــام

►

اعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط �ل �ب ��ت م� �ه ��ى ع� �ب ��د ال � ��واح � ��د باالصالة
والوكالة عن كل من ومل��ا وروال ووجدان
ع �ب��د ال ��واح ��د ورب� ��ى وس �ي��ف ال��دي��ن عبد
ال ��واح ��د وم �ح �م��د زي� ��اد ح �م��اد س �ن��د بدل
ضائع  132دار شمزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط�ل��ب فيليب ال �خ��وري ب��وك��ال�ت��ه ع��ن احد
ورث � ��ة ن �ع �م��ه س��ال��م س� �ن ��دات ب� ��دل ضائع
للعقار  4261و 4303و 4460اميون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس:
يبلغ الى املنفذ عليها انيت ماريان فيهير
ياال ً
عمال بأحكام املادة  409اصول محاكمات
م ��دن �ي ��ة ،ت �ن �ب �ئ �ك��م دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ بيروت
ب ��أن ل��دي�ه��ا ف��ي امل�ع��ام�ل��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رقم
 2010/199إن��ذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم
م ��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف� ��ؤاد ت��وف �ي��ق سنو،
ون��ات�ج��ًا ع��ن طلب تنفيذ الحكم الصادر
عن املحكمة الشرعية السنية في بيروت
ق � � ��رار رق � ��م  1919اس � � ��اس  1919تاريخ
 ،2009/10/21وعليه تدعوكم هذه الدائرة
ل�ل �ح�ض��ور ال �ي �ه��ا ش�خ�ص�ي��ًا او بواسطة
وكيل قانوني الستالم االن��ذار التنفيذي
واالوراق املرفقة به ،علمًا بأن التبليغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا على
ن�ش��ر ه��ذا االع �ل�ان ،وع�ل��ى تعليق نسخة
ع �ن��ه وع ��ن االن� � ��ذار امل ��ذك ��ور ع �ل��ى لوحدة
االع�ل��ان� ��ات ل� ��دى دائ� � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ بيروت،
وي�ص��ار بعد ان�ق�ض��اء ه��ذه املهلة ومهلة
االن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�ب��ال�غ��ة خ�م�س� ً�ة ايام،
الى متابعة التنفيذ بحقكم اص��وال حتى
الدرجة االخيرة.
في 2010/8/17
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم

