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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
تقرير

ّ
المشجعون الكوريون الشماليون خالل عودتهم إلى بيونغ يانغ أمس (أ ف ب)

سيول «تضغط» على واشنطن:
خفض شروط المحادثات مع «الشمال»
بعدما فرضت واشنطن،
يوم الجمعة الماضي،
حزمة عقوبات على
كوريا الشمالية هي
«األقسى» من نوعها،
إجراء يهدف إلى
في ٍ
ّ
«تخريب» الود بين الشمال
والجنوب ،بدت التطورات
األخيرة مفاجئة لها،
خاصة بعد بمطالبة
«الحليفة» سيول
بـ«خفض سقف شروط
الحوار» مع بيونغ يانغ
ب ـع ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـتــي
فــرضـهــا الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،ال ـت ــي كـ ــان م ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـعــرقــل الـتـقــارب ال ـكــوري ـ ـ ال ـكــوري،
فاجأت الكوريتان واشنطن أمس ،إذ
اتفقتا على التعاون من أجل «إحالل
الـســام» فــي شبه الـجــزيــرة الكورية
وتطبيع العالقات بينهما ،وتعزيز
التعاون مع املجتمع الدولي .وجاء
ذلك خالل اجتماع احتضنته سيول،
بني مستشار األمن الوطني للمكتب
الرئاسي في كوريا الجنوبية جونغ
وي يــونــغ ،مــع نــائــب رئـيــس اللجنة
امل ــرك ــزي ــة لـ ـح ــزب الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــوري
الشمالي ،كيم يونغ تشول.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء الـ ـك ــوري ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة «يـ ــون ـ ـهـ ــاب» ،ع ــن ب ـيــان
ّ
ص ـ ـ ــادر عـ ــن امل ـك ـت ــب الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،أن
ال ـط ــرف ــن ات ـف ـقــا ع ـلــى أن «أومل ـب ـي ــاد
بيونغ تشانغ أتــاح فرصة لتحقيق
الـ ـس ــام الـ ــدائـ ــم وإحـ ــالـ ــه ف ــي شـبــه
الجزيرة الكورية وتطبيع العالقات».
ووفقًا ملصادر (لم ّ
تسمها الوكالة)،
تطرق هذا االجتماع إلى سبل إجراء
املـ ـح ــادث ــات ب ــن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وم ـح ــادث ــات
القمة بني الكوريتني.
ك ــذل ــك شـ ـ ــارك ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع كـبـيــر
املبعوثني النوويني واملمثل الخاص
لـ ـش ــؤون الـ ـس ــام واألم ـ ـ ــن ف ــي شـبــه
الـجــزيــرة الـكــوريــة لــي دو ه ــون ،من
ال ـجــانــب ال ـج ـنــوبــي ،ورئ ـي ــس لجنة

إعــادة التوحيد السلمي لكوريا ري
سون كوون ،من الجانب الشمالي.
وكان وفد كوريا الشمالية قد أعرب،
أول مــن أم ــس ،عــن اسـتـعــداد بيونغ
يانغ إلجراء محادثات مع واشنطن.
وج ـ ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال لـ ـق ــاء ج ـم ــع بــن
رئـيــس كــوريــا الجنوبية مــون جاي
إن ،وال ــوف ــد «ال ـش ـمــالــي» الـ ــذي أتــى
لحضور حفل اختتام دورة األلعاب
األوملبية الشتوية  ،2018في بيونغ
تشانغ.
وبـ ـع ــد إع ـ ـ ــان الـ ــوفـ ــد ال ـش ـم ــال ــي أن
ب ـ ـ ــاده م ـن ـف ـت ـحــة ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوار مــع
واش ـن ـطــن ،عـ ّـبــرت ّس ـيــول عــن أملها
فــي م ـحــادثــات «ب ــن ــاءة» بــن كــوريــا
الشمالية والــواليــات املتحدة .وقال
امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ــوح ــدة في
ـاي هيون:
كــوريــا الجنوبية ،بايك تـ ّ
«نأمل أن تبدأ محادثات بناءة بني
كوريا الشمالية والواليات املتحدة
من خالل فرصة مناسبة».
وم ــن املـتــوقــع عـلــى ن ـطــاق واس ــع أن
يـجـتـمــع وف ــد ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة مع
مسؤولني آخرين من حكومة كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ق ـبــل أن يـ ـغ ــادر ال ـي ــوم.
وي ـ ـقـ ــود الـ ــوفـ ــد ك ـي ــم ي ــون ــغ ت ـش ــول،
وهــو «رئـيــس ا ُملـخــابــرات العسكرية
َ
ال ـســابــق» ،كـمــا ن ـ ِق ــل .والـتـقــى الــوفــد

اتفقت الكوريتان
على التعاون من
«أجل إحالل السالم»

مـ ــع م ـ ــون أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مـقــر
إقامة األلعاب األوملبية الشتوية ،ثم
حضر مأدبة عشاء استضافها وزير
الوحدة تشو ميونغ جيون .وقالت
وزارة الوحدة في بيان إن «الجانبني
اتفقا على مواصلة التعاون لتعزيز
العالقات».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـك ــوري
الجنوبي إنه «ينبغي على الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة خ ـف ــض سـقــف
ش ــروطـ ـه ــا إلج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
ـت عقد
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة» ،ف ــي وق ـ ـ ٍ
ف ـي ــه م ـس ـت ـش ــاروه لـ ـق ـ ً
ـاء م ــع ج ـن ــرال

كــوري شمالي ،تناولوا خالله سبل
الحد من التوتر .وجاء ذلك في لقاء
جمعه أمس مع نائبة رئيس مجلس
الدولة الصيني ،ليو ياندونغ ،التي
جاءت إلى كوريا الجنوبية لحضور
حفل اختتام دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة  ،2018فــي مــديـنــة بيونغ
تشانغ.
وذكـ ـ ـ ــر املـ ـكـ ـت ــب الـ ــرئـ ــاسـ ــي ل ـك ــوري ــا
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أن مـ ــون
طـلــب دع ــم ال ـصــن لـلـمـحــادثــات بني
واشـ ـنـ ـط ــن وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ .وأش ـ ــار
إلـ ــى أن ل ـي ــو أع ــرب ــت ع ــن اس ـت ـعــداد
بــادهــا للمساعدة فــي تسهيل تلك
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .ك ــذل ــك شـ ـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس
الكوري الجنوبي ،خالل اللقاء ،على
ُ
ض ــرورة أن تظهر كــوريــا الشمالية
اس ـت ـعــدادًا لـنــزع األسـلـحــة الـنــوويــة،
األمــر الــذي سبق أن رفضته بيونغ
يانغ في عدة مناسبات.
ب ـ ــدوره ،أع ـلــن الـبـيــت األب ـي ــض ،أول
م ــن أمـ ـ ــس ،ع ــزم ــه ع ـل ــى ب ـح ــث م ــدى
جــديــة ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ف ــي إج ــراء
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ـعـ ـه ــا ،كـ ـ ـ ــأول خ ـط ــوة
باتجاه نزع السالح النووي في شبه
الجزيرة الكورية .ورغم أن الواليات
املتحدة تستبعد عقد أي مفاوضات
مع كوريا الشمالية ما لم تقدم هذه
األخيرة تدابير ملموسة في اتجاه
نزع سالحها ،إال أن البيت األبيض
أضــاف في بيانه« :سنرى إذا كانت
رسالة كوريا الشمالية التي ّ
عبرت
فيها عــن استعدادها للتحاور هي
ف ــي امل ـق ــام األول مـتـجـهــة نـحــو نــزع
السالح» ،مضيفًا« :حملة الضغوط
القصوى يجب أن تستمر حتى نزع
سالح كوريا الشمالية».
ك ــذل ــك أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي أن
بـ ــاده مـسـتـعــدة إلج ـ ــراء م ـحــادثــات
مــع كــوريــا الشمالية فقط فــي «حــال
كــانــت ال ـظ ــروف م ـنــاس ـبــة» ،مضيفًا
فــي اجتماع مــع حـكــام الــواليــات في
واش ـن ـط ــن أمـ ـ ــس« ،كـ ـن ــا م ـت ـشــدديــن
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة مـ ـعـ ـه ــم ،ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ــى
يريدون أن يتحدثوا معنا ،وسنرى
ما سيحدث».
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
كــانــت ق ــد فــرضــت الـجـمـعــة املــاضــي
«أقـ ـس ــى م ـج ـمــوعــة ع ـق ــوب ــات» على
بـيــونــغ يــانــغ ،ال ـتــي أدانـ ــت الـخـطــوة
واتهمت الواليات املتحدة بمحاولة
تقويض التحسن في العالقات بني
الكوريتني.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
سامية راشد عسيران
زوج ـ ـهـ ــا املـ ــرحـ ــوم عـ ـب ــاس سـعـيــد
حالوي
اوالده ــا سعيد زوجـتــه اروى زيد
االمني وعائلتهم
املهندس شوقي
املهندس محمد
امل ـه ـن ــدس وس ـي ــم زوجـ ـت ــه جـمــانــا
عادل حميه وعائلتهم
منى زوجـهــا املهندس ف ــواز منير
العجالني وعائلتهم
اش ـق ــاؤه ــا اس ـع ــد راش ـ ــد ع ـس ـيــران
زوجـ ـت ــه شــاه ـي ـنــة جـ ـ ــودت ح ـيــدر
وعائلتهم
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج س ــام ــي ارم ـل ـت ــه
اميرة جابر وعائلتهم
امل ــرح ــوم ع ـلــي زوجـ ـت ــه املــرحــومــة
عائشة طباره وعائلتهم
امل ــرح ــوم ال ـنــائــب ال ـســابــق سميح
زوج ـتــه املــرحــومــة نــاديــا عسيران
وعائلتهم
شقيقاتها املــرحــومــة دع ــد زوجــة
امل ــرح ــوم ال ـن ـق ـيــب زه ـي ــر عـسـيــران
وعائلتهم
امل ــرح ــوم ــة اس ـمــى زوجـ ــة املــرحــوم
سهيل عسيران وعائلتهم
صـ ـل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
ووري ــت الـثــرى عـصــر يــوم االثـنــن
 26شباط  2018في جبانة العائلة
في صيدا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ل ـلــرجــال والـنـســاء
ال ـيــوم ال ـثــاثــاء وغـ ـدًا االرب ـع ــاء 27
و  28شباط فــي فندق موفنبيك ،
ً
ابتداء من الساعة العاشرة
بيروت
ص ـبــاحــا ول ـغ ــاي ــة الـ ــواحـ ــدة ظـهـرًا
وم ــن الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الظهر
ً
مساء.
ولغاية السابعة
اآلس ـ ـفـ ــون آل حـ ـ ـ ــاوي ،ع ـس ـي ــران،
االم ــن ،حمية ،الـعـجــانــي ،حيدر،
جابر ،طبارة وابناؤهم
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إنتقل الــى رحمته تعالى كبيرنا
املرحوم النقابي الشاعر
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته مارسيل ميشال حنينة
أوالده الدكتور باسم وعائلته
املهندس زياد وعائلته
اإلعالمية ندى
ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة ع ـ ــدال زوج ــة
املرحوم نديم سليمان حسن عبد
الصمد
شقيقه نديم سليمان عبد الصمد
وأوالده املهندس بشار ،الدكتورة
وفاء ،واإلعالمية بشرى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء 27
ش ـ ـبـ ــاط  2018فـ ــي دار ال ـط ــائ ـف ــة
الدرزية من الحادية عشرة صباحًا
الى الخامسة بعد الظهر.
االسـ ـف ــون ع ـم ــوم أه ــال ــي عـمــاطــور
وآل حنينة

آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا  :هـ ــانـ ــي زوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـشــريــف  -س ــام ــي زوج ـت ــه فــريــدا
خروبي
أشـ ـق ــاؤه ــا  :املـ ــرحـ ــومـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملرحومات
زينب زوجــة املرحوم محمد حرب
– راقـ ـي ــة زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ح ـمــدي
الـ ـح ــاج  -ن ــزي ـه ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
جميل قصير .
أحـفــادهــا  :حسني – رجــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة الــى رحمته تعالى مساء
ي ــوم األحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9جـمــادي
اآلخـ ــرة سـنــة  1439هـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
سيصلى عـلــى جثمانها الـطــاهــر
ظـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 27
شباط  2018في النادي الحسيني
مل ــدي ـن ــة ص ـي ــدا – الـ ـب ــواب ــة ال ـفــوقــا
حـيــث س ـت ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن
العائلة .
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ل ـلــرجــال والـنـســاء
قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن
في حي البرغوت – بناية عسيران
.
وتقبل الـتـعــازي للرجال والنساء
ب ـع ــد ال ــدف ــن م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
ولـغــايــة الـســابـعــة م ـســاء فــي قاعة
ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ــؤاد ع ـس ـي ــران ف ــي دار
الـيـتـيــم ال ـعــربــي – مـقــابــل مــدرســة
الراهبات .
وف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن الـ ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـبــاحــا
ولـ ـغ ــاي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــرا  ،وم ــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي امل ـك ــان نفسه
(قــاعــة الــدكـتــور ف ــؤاد عـسـيــران في
دار اليتيم العربي).
وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي ب ـي ــروت في
قــاعــة جمعية متخرجي الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت – الــورديــة
– ال ـح ـمــراء م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحا ولغاية السادسة

