االثنني  29تشرين الثاني  2010العدد 1279

التهديدات تواكب انطالق
مناورات البحر األصفر
بدأت الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية،
أم � ��س ،ع� ��رض ق� ��وة ب �ح��ري��ة وج ��وي ��ة في
البحر األصفر ،وسط توتر شديد يسود
ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال �ك��وري��ة ،ف�ي�م��ا توعدت
كوريا الشمالية بـ«رد بال رحمة» على أي
ّ
انتهاك ملا تعده مجالها البحري.
وب ��دأت امل �ن��اورات العسكرية ف��ي البحر
األص � �ف ��ر ،ح �ي��ث ش �ه��د م �ط �ل��ع األسبوع
امل � ��اض � ��ي ت� � �ب � ��ادل ق� �ص ��ف م ��دف� �ع ��ي بني
ّ
الكوريتني أدى إلى مقتل أربعة كوريني
جنوبيني ،بينهم عسكريان ،في جزيرة
يوينبيونغ الواقعة تحت سلطة سيول.
وق �ب��ل امل � �ن� ��اورات ،أع �ل��ن م �ت �ح��دث باسم
وزارة ال��دف��اع الكورية الجنوبية سماع
ان�ف�ج��ارات بعيدة «ق��د ت�ك��ون ناتجة من
ق�ص��ف م��دف �ع��ي» ّ
دوت م��ن ج�ه��ة كوريا
الشمالية ،ما دف��ع السلطات إل��ى إصدار
تعليمات لسكان يوينبيونغ بالنزول
مؤقتًا إلى املالجئ.
ك ��ذل ��ك ط �ل �ب��ت ال �س �ل �ط��ات ال� �ك ��وري ��ة من
الصحافيني امل��وج��ودي��ن ع�ل��ى الجزيرة
م�غ��ادرت�ه��ا بسبب ال�ت�خ� ّ�وف م��ن «أعمال
استفزازية» من جانب كوريا الشمالية.
وذك��رت الصحافة الكورية الجنوبية أن
بيونغ يانغ نشرت ص��واري��خ أرض جو
ق��رب ح��دوده��ا البحرية امل�ت�ن��ازع عليها
مع سيول.
وأك��د مصدر حكومي لوكالة «يونهاب»
أن هذه الصواريخ املضادة للطائرات من
طراز «أس إيه ـــــ  »2واملجهزة برادار ،يمكن
يبدو طائرات قتالية
أن تستهدف على ما ّ
كورية جنوبية قد تحلق قريبًا جدًا من
الخط الفاصل البحري بني الكوريتني.
وط �ل��ب ال��رئ �ي��س ال� �ك ��وري ال�ج�ن��وب��ي لي
م �ي��ون��ج ب � ��اك م ��ن وزرائ � � � ��ه ومساعديه
االستعداد ملزيد من «االس�ت�ف��زازات» من
جانب ك��وري��ا الشمالية خ�لال املناورات
العسكرية املشتركة.
ّ
وت ��وع ��د ق��ائ��د م �ش��اة ال �ب �ح��ري��ة الكورية
ّ
الجنوبية برد «الصاع ألف صاع» انتقامًا
م��ن ال �ه �ج��وم ال �ك��وري ال�ش�م��ال��ي .وهتف
أك�ث��ر م��ن أل��ف م��ن ق ��وات م�ش��اة البحرية
امل �خ �ض��رم�ي�ن ف ��ي وس � ��ط س� �ي ��ول ،أثناء
تشييع الجنديني القتيلني« ،حان الوقت
للتحرك .حان الوقت للثأر .لنضرب قصر
الرئاسة في بيونغ يانغ».
وك��ان��ت وك��ال��ة األن �ب��اء امل��رك��زي��ة الكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة ق ��د ه � ��ددت ق��ائ �ل��ة «سنوجه
ض ��رب ��ة ع �س �ك��ري��ة ق ��وي ��ة ألي استفزاز
ينتهك مياهنا اإلقليمية» .وأض��اف��ت أن
كوريا الجنوبية وضعت دروع��ًا بشرية
ح ��ول م��واق��ع امل��دف�ع�ي��ة وداخ� ��ل املنشآت
العسكرية ،وهي التي تستحق اللوم في
حال ّوقوع أي وفيات بني املدنيني.
وح� ��ذرت ال��وك��ال��ة م��ن أن��ه «إذا أحضرت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ح��ام�ل�ت�ه��ا إل ��ى بحر
كوريا الغربي (األص �ف��ر) ،في النهاية ال

يمكن أحدًا أن ّ
يتنبأ بالعواقب».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أع �ل��ن م �س��ؤول ف��ي القوات
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ،حيث
ي �ت �م��رك��ز  28500ج� �ن ��دي أم� �ي ��رك ��ي ،أن
امل � �ن� ��اورات س �ت �ج��ري ب �م �ش��ارك��ة حاملة
ال�ط��ائ��رات ال�ت��ي تعمل بالطاقة النووية
«جورج واشنطن» ،التي تحمل  75طائرة
حربية وطاقمًا مؤلفًا من أكثر من ستة
آالف ف��رد ،مشيرًا إل��ى أرب��ع سفن حربية
أخ��رى على األق��ل ت�ش��ارك أيضًا ف��ي هذه
امل � � �ن� � ��اورات .وك ��ذل ��ك ت � �ش ��ارك مدمرتان
قاذفتان للصواريخ« ،ي��و اس اس السن
ويو اس اس» و«يو اس اس فيتزجيرالد».
وت�ش��ارك واشنطن أيضًا بطائرة قيادة
وم��راق�ب��ة أله ��داف ب��ري��ة م��ن ط ��راز «إي 8
جوينت ستارز».
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة «ي��ون �ه��اب» ع��ن مسؤول
ح�ك��وم��ي ك� ��وري ج�ن��وب��ي ق ��ول ��ه«إن هذه
الطائرة ستراقب أهدافًا (محتملة) برية
للجيش الكوري الشمالي».
وتشارك سيول ،من جهتها ،بست بوارج
حربية ،بينها مدمرة قاذفة للصواريخ
زنتها  7600طن مجهزة بنظام «إيجيس»،
ومدمرتان بزنة  4500طن.
ودع � ��ا رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك � � ��ان املشتركة
للجيش األميركي ،األميرال مايك مولن،
الصني إل��ى تكثيف الضغط على كوريا
الشمالية .وأض ��اف ف��ي مقابلة م��ع قناة
(سي .إن .إن) اإلخبارية «يصعب معرفة
سبب ع��دم ق�ي��ام ال�ص�ين بالضغط أكثر.
إحساسي أنهم يحاولون السيطرة على
هذا الرجل (الزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ إي��ل) ،ولست متأكدًا من أنه يمكن
السيطرة عليه».
وف� ��ي ال �س �ي ��اق ،أوض � ��ح م �ت �ح��دث باسم
وزارة الدفاع األميركية أن هذه املناورات
ذات «ط�ب�ي�ع��ة دف��اع �ي��ة» و«غ �ي��ر موجهة
ضد الصني».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال رئ �ي��س ال��وف��د الصيني
إل ��ى امل �ح��ادث��ات ال�س��داس�ي��ة ب�ش��أن وقف
البرنامج النووي الكوري الشمالي ،وو
داوي ،إن ب �ل�اده «ب �ع��د ال�ت�م�ع��ن ،تقترح
إجراء مشاورات عاجلة بني قادة الوفود
املشاركة في املفاوضات السداسية مطلع
ك��ان��ون األول ف��ي ب�ك�ين ،ل�ت�ب��ادل وجهات
النظر ب�ش��أن امل��واض�ي��ع ال�ت��ي تثير قلقًا
كبيرًا في الوقت الحاضر» ،مشددًا على
أن ه��ذه امل �ش��اورات ال تعني «استئناف
املفاوضات السداسية».
ّأما الرئيس الكوري الجنوبي ،لي ميونج
باك ،فقد أوضح من جهته ،إلى مستشار
الدولة الصيني داي بينغو ،أثناء زيارة
لسيول ،أن بالده غير مهتمة باستئناف
املحادثات السداسية ،مشيرًا إلى أن من
األه� ��م ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
«عدائية» بيونغ يانغ.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

مبوب
◄ وفيات
رقد على رجاء القيامة
املحامي
فيليب فيكتور خوري
رئيس مصلحة االستثمار الداخلي
(وزارة االتصاالت)
زوجته لينا مخايل إيشو
اب�ن��ه رون��ي م��دي��ر ع��ام مجموعة ستارز
القابضة
زوجته ناي عودة
ابنته جوانا
أشقاؤه أنطوان زوجته سامية ربيز
ّ
عبال زوجة موريس بدور
اب ��ن ش�ق�ي�ق�ت��ه امل��رح��وم��ة س�م�ي��رة زوجة
املرحوم موريس أيوب
وعائالتهم وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ت�ق��ام ال �ص�لاة ع��ن نفسه االث �ن�ين الواقع
فيه  29تشرين الثاني في تمام الساعة
ال��راب�ع��ة م��ن بعد الظهر ف��ي كنيسة مار
مخايل ،طريق النهر.
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ق �ب��ل ال� �ص�ل�اة وبعدها
وال�ث�لاث��اء  30منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة
واألرب � �ع� ��اء األول م ��ن ك ��ان ��ون األول في
ص��ال��ون ال�ك�ن�ي�س��ة م��ن ال �ح��ادي��ة عشرة
ً
مساء.
حتى السادسة
ّ
املعوقني
جمعية أهل
ّ
ّ
ي�ت�ق��دم��ون ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي م��ن السيدة
ّ
والسيد نسيب الصلح
سناء الصلح
وعموم الشعب اللبناني بوفاة فقيدتهم
الغالية املرحومة
منيرة ممدوح بك الصلح
رائدة العمل اإلنساني
ّ
للمعوقني
ومؤسسة ورئيسة األمل
زوجة الشهيد وحيد بك الصلح
ّ
للمعوقني
مؤسسة األمل
وجميع طالبها وموظفيها
بأحر التعازي من ّ
ّ
السيدة سناء
يتقدمون
ّ
والسيد نسيب الصلح
الصلح
وعموم الشعب اللبناني بوفاة فقيدتهم
الغالية املرحومة
منيرة ممدوح بك الصلح
رائدة العمل اإلنساني
ّ
للمعوقني
ومؤسسة ورئيسة األمل
زوجة الشهيد وحيد بك الصلح

◄ إعالنات رسمية

►

ب�م��زي��د م��ن ال��رض��ى والتسليم بمشيئة
الله تعالى ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املغفور لها املرحومة
ّ
السيدة منيرة ممدوح بك الصلح
رائدة العمل اإلنساني ومؤسسة
ّ
للمعوقني
ورئيسة مؤسسة األمل
زوجة الشهيد وحيد بك الصلح
الحائزة وسام االستحقاق
()1974
الصحي
ّ
وسام االستحقاق املذهب ()1995
وسام األرز الوطني من رتبة
فارس ()2000
أوالده � ��ا س �ن��اء ال�ص�ل��ح أرم �ل��ة املرحوم
جوزف رعد
واملرحوم سليم الصلح ونسيب الصلح
أح �ف��اده��ا أس �ع��د ون��دي��م ون��ائ �ل��ة رزوق
ونائل وهال رعد ووحيد ومنيرة وماريا
وعمر الصلح
أشقاؤها املرحوم عبد الرحيم الصلح
املرحوم منير الصلح
املرحوم فريد الصلح
املرحوم مفيد الصلح
سميح بك الصلح
شقيقاتها سلمى
سعاد فرشوخ
عايدة عسلي
ابن عمها السفير عبد الرحمن الصلح
س �ي �ص �ل��ى ع �ل��ى ج �ث �م��ان �ه��ا ظ �ه��ر اليوم
ّ
الحجة 1431
االثنني ال��واق��ع فيه  23ذو
ه�ـ .امل��واف��ق ل �ـ 29تشرين الثاني  2010م.
ف��ي ج��ام��ع البسطا التحتا وي ��وارى في
الثرى في مدفن العائلة في برمانا.
تقبل ال�ت�ع��ازي يومي االث�ن�ين والثالثاء
ف � ��ي  29و 30ت� �ش ��ري ��ن ال � �ث� ��ان� ��ي 2010
واألربعاء  1كانون األول  2010في منزل
الفقيدة الكائن في برمانا.
وي � ��وم ال �خ �م �ي��س ال ��واق ��ع ف �ي��ه  2كانون
األول  2010من الساعة العاشرة صباحًا
ً
مساء في نادي خريجي
حتى السادسة
الجامعة األميركية في بيروت.
ّللفقيدة ّالرحمة ولكم األجر والثواب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الراضون بقضاء الله وقدره
آل ال �ص �ل ��ح وع� ��ائ�ل��ات األش � �ق� ��ر وبدير
ورزوق ورعد وخلف وفرشوخ وعسلي
وسيتاال ومونتيرو وياسني.

◄ مبوب
مفقود
ف� �ق ��دت اق� ��ام� ��ة ب ��اس ��م ن �ص ��ر اح� �م ��د علي
ال�ب��دراوي مصري الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 71/196165
ف �ق��دت اق��ام��ة ب��اس��م ح �م��دي ع �ل��ي محمد
م �ب��روك م �ص��ري ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/042897

مطلوب

ُ
فقد جواز سفر باسم طالل حسن خريس
ّ
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س��ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/840519
فقدت وثيقة سفر بإسم محمد شحادة
الشرف فلسطيني الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/957821
فقد جوازا سفر بإسم خضر حسن مقداد
و ماجدة حسني مقداد لبنانيا الجنسية
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
70/253260
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ع�ل��ي ع�ب��د الكريم
زع�ي�ت��ر ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ّ
ممن
يجده االتصال على الرقم 71/384642

A leading paper trading company(offshore)‚ based in Jiyeh‚ is recruiting
now:
(Transportation from Beirut to Jiyeh is
)provided by the company
A- Senior accountant‚ holding a BA in
accounting with minimum 3 years of expperience in accounting and good knowleedge in L/Cs and export documents.
B- Sales order processing/operation offficer‚ holding a BA in business or any
related field‚ with minimum 3 years of
experience indoor sales or customer servvices to handle clients requests‚ prepare
sales offers and issue invoices and expport documents.
CVs to be sent by fax on :01 - 841302

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط�ل��ب ع�ب��د ال �ك��ري��م م�ح�م��د ط �ب��ارة بصفته
الشخصية وبصفته من ورثة عبد الرحمن
أحمد طبارة وكامل محمد طبارة وبصفته
ً
وكيال عن محمد إبراهيم محمد طبارة وعن
زي��ن يوسف عيتاني وه��و أح��د ورث��ة ليلى
محمد طبارة سندات ملكية بدل ضائع عن
حصته وع��ن حصص عبد الرحمن أحمد
طبارة ومحمد إبراهيم وكامل وليلى أوالد
محمد
محمد طبارة كما وطلب محمد يحي
ً
طبارة بصفته الشخصية وبصفته وكيال
عن كل من حفيظة ونوال وندى وامال أوالد
محمد طبارة وأميرة درويش بركة سندات
ملكية بدل ضائع عن حصته وعن حصص
موكليه وذلك في العقار  383الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن رقم الصادر/1017 :ص2
بيروت في  24تشرين الثاني 2010
ت �ع �ل��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة أن� �ه ��ا وض� �ع ��ت قيد
ال �ت �ح �ص �ي��ل ج� � ��داول ال �ت �ك �ل �ي��ف األساسية
ال� �ص ��ادرة ب�ض��ري�ب��ة ال ��دخ ��ل ع �ل��ى األرباح
ال�ت�ج��اري��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة وغ �ي��ر ال�ت�ج��اري��ة ـــ
ال �ب��اب األول للمكلفني على أس ��اس الربح
ّ
املقدر في محافظة البقاع عن إيرادات 2009
تكليف .2010
إن امل �ك �ل �ف�ي�ن أص � �ح ��اب ال� �ع�ل�اق ��ة ال ��ذي ��ن ال
يسددون الضريبة املتوجبة عليهم كاملة
خ�ل�ال مهلة ش�ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ ن�ش��ر هذا
اإلع�ل�ان ف��ي ع��دد ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة الذي
سيصدر في  2كانون األول  2010يتعرضون
لغرامة قدرها واحد في املئة ( )%1من مقدار
الضريبة عن كل ًشهر تأخير ويعتبر كسر
الشهر شهرًا كامال.
ت� �ب ��دأ م �ه �ل��ة االع � � �ت � ��راض ع �ل ��ى الضريبة
املذكورة املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشر ه��ذا اإلع�ل�ان أي ف��ي 3
ك��ان��ون األول  2010وتنتهي ف��ي  3شباط
 2011ضمنًا.
مع اإلش��ارة إل��ى أن��ه يتوجب على املكلفني
ّ
بضريبة ال��دخ��ل على أس��اس ال��رب��ح املقدر
ً
وعمال بأحكام املادتني  29و 30من القانون
رق � ��م  44ت� ��اري� ��خ ( 2008/11/11قانون
اإلج� � � � ��راءات ال �ض��ري �ب �ي��ة م �س��ك السجالت
امل�ح��اس�ب�ي��ة امل� �ح ��ددة ب �م��وج��ب ق� ��رار وزير
املالية رقم  1/453تاريخ .2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 24تشرين الثاني 2010
التكليف 1721

►

نداء انساني
مطلوب كلية
من فئة  -Aت01/477098 :

فقد ج��واز سفر باسم بشرى احمد مقلد
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 70/108677

إعالنات 27

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594
ف��ي ال��رم�ل��ة البيضاء م��ن جهة سبينيس
شقة  480مترًا 4 ،ن� ّ�وم 3 ،صالون ،سفرة،
جلوس ،ناطور ،مطلة على البحر ،ملعب
لألطفال.71/435402 ،

خرج ولم يعد
خ ��رج ال �ع��ام��ل MD MITU MURCHID
 ،CHOUDORYالبنغالدشي الجنسية،
م� � ��ن م� � �ك � ��ان ع� �م� �ل ��ه ف� � ��ي م� �ح� �ط ��ة هاشم
ل �ل �م �ح��روق��ات .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن ي �ع��رف عنه
شيئًا االتصال على الرقم03/914710 :
خ��رج ال�ع��ام��ل ،MD HASAN SUGHAN
ال�ب�ن�غ�لادش��ي الجنسية ،م��ن م�ك��ان عمله
ف��ي م�ح�ط��ة ه��اش��م ل�ل �م �ح��روق��ات .الرجاء
م � ّ�م��ن ي �ع��رف ع �ن��ه ش �ي �ئ��ًا االت � �ص ��ال على
الرقم03/914710 :

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

