 26العالم

الثالثاء  20كانون األول  2011العدد 1590

إسرائيل لن تطلب
إذنًا أميركيًا لضرب إيران

شعارات مناهضة للحرب مقابل مبنى البرملان البريطاني أمس (توبي ميلفيل ــ رويترز)

فيما تعزز تل أبيب وواشنطن التنسيق بينهما في
سبل خنق إيران بالعقوبات ،رجح املستشار السابق للرئيس
األميركي لشؤون الشرق األوسط ،دنيس روس ،أن ال تطلب
إسرائيل إذنًا أميركيًا لضرب إيران
يحيى دبوق
ف� ��ي م� �ق ��اب ��ل ال �ض �ج �ي��ج اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
امل� �ت ��واص ��ل ب �ش ��أن إي� � ��ران و«ال �ض��رب��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ف�ت��رض��ة
مل�ن�ش��آت�ه��ا ال� �ن ��ووي ��ة ،ت� �ح ��اول اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة أن ت�ت�ن��اغ��م م��ع ت��ل أب �ي��ب،
ب��إي�ح��ائ�ه��ا ب�ي�ن ال �ح�ين واآلخ � ��ر ،وك��أن
إس��رائ �ي��ل ب��ال�ف�ع��ل ع�ل��ى وش��ك توجيه
ال �ض��رب��ة .آخ��ر املتكلمني األم�ي��رك�ي�ين،
ك� � ��ان امل� �س� �ت� �ش ��ار ال � �س ��اب ��ق ل �ل��رئ �ي��س
األم �ي��رك��ي ل �ش ��ؤون ال �ش ��رق األوس� ��ط،
دنيس روس ،الذي ّ
«رجح» أن ال ّ
تنسق
تل أبيب مع واشنطن ،إذا قررت تنفيذ
خيار عسكري ضد إيران.
وق��ال روس ،ف��ي مقابلة خاصة ملوقع
صحيفة «معاريف» أم��س ،إن الوضع
م��ا ب�ين إي ��ران وإس��رائ �ي��ل «ل�ي��س على
ّ
شفا حرب ،وأعتقد أن لدينا وقتًا كافيًا
لتغيير التوجهات اإليرانية من خالل
زي��ادة الضغط عليهم» ،مؤكدًا إمكان
تحقيق ذلك؛ إذ «لدينا الوقت واملجال،
بل إن اإليرانيني أنفسهم يدركون مدى
ت��أث �ي��ر ال �ع �ق��وب��ات امل �ف��روض��ة عليهم،
وي��درك��ون إل��ى أي ح��د يمكن أن يصل
تأثيرها بعد أن تتوسع».
وف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ع�ق��وب��ات ال��واج��ب
فرضها على إي��ران ،تحدث روس عن
«وج��وب ف��رض عقوبات على صناعة
النفط وعلى البنك املركزي اإليراني»،
إال أنه استدرك «بوجوب تحقيق ذلك
من خ�لال املجتمع ال��دول��ي ،وانضمام
دول أخ� � � ��رى ،إل � ��ى ج ��ان ��ب ال� ��والي� ��ات
املتحدة األميركية».
وف� � � ��ي رده ع � �ل� ��ى إم � � �ك� � ��ان أن ت� �ق ��دم
إس��رائ �ي��ل ع �ل��ى ض ��رب إي � ��ران ب�ل�ا أي
ت�ن�س�ي��ق م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ق��ال
روس إن «اسرائيل ،في نهاية املطاف،
ستقدم على ما ت��راه مناسبًا للدفاع
ع ��ن ن�ف�س�ه��ا وع ��ن أم �ن �ه��ا» .وأض� ��اف:
«ص�ح�ي��ح أن ال�ت�ع��اون االستراتيجي
واألم � � �ن� � ��ي ب �ي��ن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وإس� ��رائ � �ي� ��ل غ �ي ��ر م �س �ب ��وق ف� ��ي ه ��ذه
األيام ،لكنني أرى سيناريو آخر ،بأن
ت�ق��دم إس��رائ�ي��ل على عملية عسكرية
ضد إيران ،من دون التنسيق املسبق
مع اإلدارة األميركية» .ومضى يقول:
«يجب أن نفهم أن إسرائيل لن تطلب
م ��واف� �ق ��ة م ��ن أم� �ي ��رك ��ا ،وم � ��ن خ �ب��رت��ي
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،إس��رائ �ي��ل ت�ت�خ��ذ ال �ق��رار

امل�ن��اس��ب وف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه تتنسق
في هذا األمر».
وف � � ��ي ال� � �س� � �ي � ��اق ،ت � �س� ��اء ل� ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«ه� ��آرت� ��س» أم� ��س ع ��ن «ج ��وه ��ر ال �ل �ق��اء
األخ�ي��ر ب�ين وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي،
إي� �ه ��ود ب � � ��اراك ،وال ��رئ� �ي ��س األم �ي ��رك ��ي،
ب��اراك أوب��ام��ا» وم��دى ارتباطه ب��إي��ران،
ً
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ��ه «ال ي��وج��د أي م��ؤش��ر
دال وص ��ري ��ح ع �ل��ى ن� �ج ��اح ب � � ��اراك ف��ي
ت �ج �ن �ي ��د أوب� � ��ام� � ��ا مل �ص �ل �ح ��ة ال� �ض ��رب ��ة
العسكرية إلي ��ران» ،لكنها أض��اف��ت أنه
«ال ي �ن �ب �غ��ي االس �ت �خ �ف��اف ب��اس �ت �ع��داد
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ل�ل�ق��اء وزي ��ر ال��دف��اع
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،إذ ف��ي األس��اب�ي��ع األخ�ي��رة
تحدث باراك مع كل القيادة السياسية
واألم �ن �ي��ة ف ��ي إدارة أوب ��ام ��ا ،م ��ن دون
أن يحقق مبتغاه ،وب��ال�ت��ال��ي ف��إن لقاء
ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي م�ه��م ج �دًا ،ألن��ه هو
امل �ق��رر ف��ي ن�ه��اي��ة امل� �ط ��اف» .وأك� ��دت أن
سرًا كهذا ،في حال موافقة أوباما على
ال�ض��رب��ة «ل��ن ينقل إال إل��ى آذان رئيس
الحكومة ،بنيامني نتنياهو».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،ك� �ش� �ف ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«يديعوت أحرونوت» ،أمس ،عن وجود
اق �ت ��راح إس��رائ �ي �ل��ي ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة
«للضغط ع�ل��ى ال ��دول املنتجة للنفط،
وب�ي�ن�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة،
ب � ��زي � ��ادة إن� �ت ��اج� �ه ��ا ،ب � �ه� ��دف ت �خ �ف �ي��ف
االعتماد العاملي على النفط اإليراني».
وأش��ارت إل��ى أن نائب وزي��ر الخارجية
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،دان � � ��ي أي � ��ال � ��ون ،ال �ت �ق��ى
ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن ن��ائ �ب��ة وزي� ��رة
الخارجية األميركية ،ون��دي شيرمان،
التي تجري حاليًا سلسلة من اللقاءات
تتركز على املوضوع النووي اإليراني
م ��ع ك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن،
وح � �ث � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى «ت � ��رك � �ي � ��ز ال� �ع� �ق ��وب ��ات
االقتصادية على إيران».
وب �ح �س ��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف � ��إن االق � �ت� ��راح
اإلس��رائ �ي �ل��ي «ي �ت �ض �م��ن ال� �ت ��زام ال� ��دول
الكبرى امل�ص��درة للنفط ،وعلى رأسها
السعودية ،زي��ادة ص��ادرات�ه��ا النفطية
ل �ت �ق �ل �ي��ص ح� �ج ��م االع � �ت � �م� ��اد ال� ��دول� ��ي
ع �ل��ى ال �ن �ف��ط اإلي � ��ران � ��ي» .وف� ��ي إش� ��ارة
إل��ى ق�ب��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة للمقترح
اإلسرائيلي ،ب��ل وتنفيذه أي�ض��ًا ،نقلت
الصحيفة ع��ن م�ص��ادر أميركية قولها
إن «شيرمان غادرت إسرائيل متوجهة
إل��ى السعودية ودول الخليج لفحص
احتماالت تنفيذ املقترح اإلسرائيلي».

مبوب
◄

وفيات

زوجة الفقيد :إليانا ميشال ديامندي
ول� � ��ده :أن � �ط� ��وان وزوج � �ت� ��ه ن ��ادي ��ن إدك� ��ار
كرباج وعائلتهما
اب �ن �ت��ه :ال��دك �ت��ورة م�ي�ش�ل�ين زوج� ��ة ش��ارل
بالسينغ وعائلتهما (في املهجر)
شقيقاه :ألفراد معماري وعائلته
توفيق معماري وعائلته
ش�ق�ي�ق�ت��اه :ص��ون�ي��ا أرم �ل��ة ال �ي��اس نجيب
بردويل وأوالدها
غ �ي �ت��ا أرم � �ل� ��ة ج� � ��ورج ط ��ان� �ي ��وس ط��اس��و
وأوالدها
وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات :م �ع �م ��اري ،دي��ام �ن��دي،
كعدي ،بالسينغ ،كرباج ،بردويل ،طاسو،
راضي ،سابا ،شبلي ،بريدي ،الكك ،قصير،
كانتشولوف ،فيعاني ،ال��زغ�ب��ي ،صباغ،
س �ع��اده ،س�ع��د ،ال��زع�ن��ي وأن�س�ب��اؤه��م في
ال ��وط ��ن وامل �ه �ج��ر ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب�م��زي��د
الحزن واألس��ى فقيدهم الغالي املأسوف
عليه املرحوم
جوزف طانيوس معماري
امل�ن�ت�ق��ل إل��ى رح�م�ت��ه ت�ع��ال��ى ي��وم االث�ن�ين
ال��واق��ع فيه  19كانون األول ّ 2011
متممًا
واجباته الدينية.
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه ال�س��اع��ة
ال��راب�ع��ة م��ن بعد ظهر ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء 20
ك��ان��ون األول ف��ي ك�ن�ي�س��ة دي ��ر ال�ق��دي�س��ة
ك��ات��ري �ن��ا (م� ��درس� ��ة زه � ��رة اإلح � �س� ��ان) ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
األش ��رف� �ي ��ة ث� ��م ي � � ��وارى ف� ��ي ث � ��رى م ��داف ��ن
العائلة ،مار متر.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن ف ��ي ص��ال��ون
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
الكنيسة
قبل الظهر ويومي األربعاء والخميس 21
ً
ابتداء
و 22الجاري في صالون الكنيسة
م��ن ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل الظهر
ً
مساء.
لغاية السادسة
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله
وقدره انتقل إلى رحمته تعالى الحاج
حسني سليمان شرارة
الذي توفاه الله في كندا
زوجته :منى محمود مروة
بناته :زينب حرم الدكتور رضوان مروة،
دانيا ونسرين
ش�ق�ي�ق��اه :ال��دك�ت��ور ح�س��ن وال��دك �ت��ور عبد
الكريم شرارة
ش�ق�ي�ق��ات��ه :امل��رح��وم��ة ل�ي�ل��ى ح ��رم يوسف
ش��رارة ،الحاجة نهلة ،الحاجة منى حرم
دي � ��ب ع �ط��ا ال � �ل ��ه ،ال� �ح ��اج ��ة ح �س �ن��ة ح��رم
امل ��رح ��وم ح �س��ن ش � � ��رارة ،ال �ح��اج��ة ت �م��ام
ح��رم امل��رح��وم علي زرق ��ط ،ال�ح��اج��ة ن��وال
والدكتورة فاطمة
تقبل ال�ت�ع��ازي ال �ي��وم ال�ث�لاث��اء ف��ي منزل
شقيقته الحاجة نهلة شرارة في الزرارية.
ولكم من بعده طول البقاء.

◄

مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم أليس أديب فرحات،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم.70/074670 :
فقد جواز سفر باسم عفيف عبد الرضى
ش��وم��ان ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ّ
ممن
يجده االتصال على الرقم.03/787344 :
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م دج��ى علي الحاج
ح �س��ن ،لبنانية ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/794111
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �ه��ام ع �ب��د ال�ل��ه
ع ��اش ��ور امل� �غ ��رب ��ي ،ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ج �ن �س �ي��ة.
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/251224

►

زوجة الفقيد :ليليان فؤاد عواد
ابنه :برنار
ابنته :كارين
والدته :نازك عبده الجاموس
أشقاؤه :موريس وعائلته
جورج وعائلته
الدكتور بيار وعائلته (في املهجر)
وف � ��اء أرم� �ل ��ة ش �ق �ي �ق��ه امل ��رح ��وم س�ل�ي�م��ان
وأوالدها
ش �ق �ي �ق �ت��اه :أمل� � � ��ازه زوج � � ��ة ه �ي �ك��ل ن�ع�م��ه
وعائلتها
جورجيت
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
املربي
جوزيف عبده الجاموس
تقبل التعازي يومي الثالثاء واألرب�ع��اء
 20و 21الجاري في صالون كنيسة سيدة
الحدت من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السابعة

ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه  25كانون
األول  2011م.
ذك��رى م��رور أس�ب��وع على وف��اة فقيدتنا
الغالية املرحومة
فاطمة محمد حسني جابر (أم علي)
أرملة املرحوم السيد حسني حسن صولي
أوالده��ا :السيد علي (أبو حسني) ـ حسن
(الحر) ـ وعباس
أشقاؤها :املرحوم الحاج محمود ـ الحاج
حسن ـ الحاج حسني والحاج أحمد
أصهرتها :ال�ح��اج محسن ب��زي ـ الشهيد
ن�م��ر ن ��ور ال��دي��ن ـ ح�ك�م��ت زه ��وي ـ حسن
حمود والحاج علي حسني
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة س�ي�ق��ام مجلس فاتحة
عن روحها الطاهرة في حسينية بلدتها
الطيبة عند ال�س��اع��ة التاسعة والنصف
صباحًا.
ُ
تقبل التعازي يوم األربعاء 2011/12/21
م .م ��ن ال �س��اع��ة  2:30وح �ت��ى  4.30بعد
الظهر في مجمع اإلم��ام الكاظم (ع) حي
ماضي.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس� �ف ��ون :آل ص��ول��ي ـ آل ج��اب��ر وع �م��وم
أهالي بلدتي الطيبة وبني حيان

إعالن
Invitation to hold two Ordinaries and
Extra ordinaries General Assemblies for
the Company
SIGMA ACTUARIES OFF –Shore
S.A.L
Registered at the Register of Commerce
in Beirut under the NO . 1804571
The board of directors has decided to
send an invitation in order to attend
the Ordinary General Assembly for the
company that will be held at 4 o’ clock
, Tuesday afternoon the 10th of january
2012 , and this will take place at the
electing domicile of the company in beirut , badaro , khayat building , Eighth
floor , at the office of the lawyer Raghed
Mahmoud . Will figure on the schedule
of its activities the following:
To certify the budget and to nominate
the auditor for the two years 2010 and
2011 and to certify any evacuation related to the shares and the activities of
the board of directors,and to acquit its
members till the General Assembly will
be held , this Assembly will be followed
by an Extraordinary General Assembly
by a quorum of 75% from the capital , it
will be held at 6 o’clock from the same
day and it will figure on its schedule the
dissolution of the company and its liquidation , and to appoint a liquidator that
will take in charge all the liquidation
procedures , and to erase them from the
records of the Register of Commerce being the fact that the society hasn’t been
exercising the activities and the business
that it has been established for .
The Board of Directors

