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تنتهي غدًا المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن (أ ف ب)

تقرير

سبيال
الحراك الديبلوماسي
ً
تجريبيًا لحل «األزمة الكورية»؟
رغم أن التصعيد
العسكري وصل إلى ذروته
األسبوع الماضي ،فإن
أطراف األزمة الكورية
عاودت تفعيل الخطوط
الديبلوماسية .وبينما
أشارت روسيا إلى أن كوريا
الشمالية «مستعدة»
للحوار ،تواصل الواليات
المتحدة تأكيد المضمون
نفسه ،فيما تعمل األمم
المتحدة في التوازي على
هذا الخط
اختتم مسؤول الشؤون السياسية في
األمــم املتحدة ،جيفري فيلتمان ،اليوم
األول م ــن زي ــارت ــه ل ـك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
التي تستمر أربعة أيام .ونقلت «وكالة
األنـبــاء املــركــزيــة الـكــوريــة» أن فيلتمان
اجتمع مع نائب وزيــر الخارجية ،باك
ميونغ جوك ،في بيونغ يانغ .وأضافت
الوكالة أن «املـســؤولــن بحثا التعاون
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي وم ـ ـسـ ــائـ ــل أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق
بــامل ـصــالــح امل ـش ـت ــرك ــة» ،م ــن دون ذكــر
معلومات إضافية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر شديد
في شبه الجزيرة الكورية ،إثــر تجربة
ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ لـ ـلـ ـص ــاروخ ال ـبــال ـس ـتــي
«هواسونغ ـ  »15العابر للقارات ،فيما
قــابـلـهــا ّ
رد كـ ــوري ج ـنــوبــي وأم ـيــركــي
ّ
تمثل في إجراء أكبر مناورات عسكرية
جوية في تاريخ البلدين.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أعلنت روس ـيــا ،على
لـســان نــائــب وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،إيـغــور
مورغولوف ،أن «لديها قنوات اتصال
مفتوحة مع كوريا الشمالية»ّ ،
مبينة
اس ـت ـع ــداده ــا مل ـم ــارس ــة ن ـف ــوذه ــا عـلــى
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .ون ـق ـلــت وك ــال ــة اإلعـ ــام
ال ــروس ـي ــة ع ــن م ــورغ ــول ــوف ،ق ــول ــه في
م ــؤتـ ـم ــر فـ ــي بـ ــرلـ ــن« ،ل ــديـ ـن ــا قـ ـن ــوات
نجري عبرها حوارًا ونحن مستعدون
الس ـت ـغ ــال ـه ــا» ،م ـض ـي ـفــا أن واش ـن ـطــن
وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ال ت ــرغ ـب ــان ف ــي ح ــرب
ح ـق ـي ـق ـي ــة« ،لـ ـك ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــوات ك ـهــذه
قائمة» .ودعا إلى تطبيق تدابير أخرى

في التعامل مع كوريا الشمالية خالفًا
لعزلها .ولفت إلى أن «كوريا الشمالية
تسعى إلــى حــوار مباشر مع الواليات
املتحدة بشأن برنامجها الـنــووي ،في
الوقت الذي ال تحتاج فيه إلى ضمانات
أمنية ،سواء من الصني أو روسيا».
في املقابل ،قالت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية ،كاتينا آدامــز ،إن
إدارة الرئيس دونــالــد تــرامــب «ال تــزال
ت ــرغ ــب ف ــي ح ــل س ـل ـمــي ودب ـل ــوم ــاس ــي
ل ـل ـت ـهــديــد الـ ـن ــووي والـ ـص ــاروخ ــي من
بيونغ يانغ» .ونقلت وكالة «رويترز»
عن آدامز قولها إن «(كوريا الشمالية)
أظـهــرت عبر أفعالها أنها غير مهتمة
بـ ــإجـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات ...ي ـج ــب أن نـظــل
مــركــزيــن ع ـلــى زي ـ ــادة ال ـت ـكــال ـيــف الـتــي
ّ
تتحملها بيونغ يانغ لالستمرار في
ال ــدف ــاع عــن بــرامـجـهــا ألسـلـحــة الــدمــار
الشامل».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أع ـل ـن ــت ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ع ــزم رئـيـسـهــا ،م ــون ج ــاي،
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى الـ ـص ــن
األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك ل ـب ـحــث مـلــف
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وم ــواض ـي ــع أخـ ــرى.
وتأتي هذه الزيارة ،التي تبدأ األربعاء

تنوي اليابان
تمويل منظومة
صاروخية «دقيقة»
تطاول كوريا الشمالية

املقبل وتستمر ملــدة أربعة أيــام ،وسط
مـ ــؤشـ ــرات إل ـ ــى ح ـ ـ ــراك دي ـب ـل ــوم ــاس ــي،
وتــزامــن إج ــراء فيلتمان مـحــادثــات مع
مسؤول كــوري شمالي كبير .وأوضــح
م ـك ـتــب مـ ــون أن ج ـ ــدول أع ـم ــال ــه خــال
لـ ـق ــائ ــه نـ ـظـ ـي ــره الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،ش ـ ــي جــن
بينغ ،سيتضمن بحث السبل الكفيلة
بإيجاد «تسوية سلمية ملسألة كوريا
الشمالية».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنـيــة ،غـيـنــغ شــوانــغ،
إنه سيتم خالل الزيارة بحث «مسائل
دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك»،

بـمــا فــي ذل ــك سـبــل «زيـ ــادة االت ـصــاالت
والتنسيق في املسألة النووية في شبه
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة»ُ .
وي ــذك ــر أن زي ــارة
ّ
بـكــن سـتـكــون األول ــى مل ــون مـنــذ تــولــي
م ـه ـمــاتــه ف ــي أيـ ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،ف ــي وق ــت
يسعى فيه البلدان لتحسني العالقات
ب ـي ـن ـه ـمــا الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد تـ ــوت ـ ـرًا بـسـبــب
نشر سيول منظومة دفاعية أميركية
م ـ ـضـ ــادة لـ ـلـ ـص ــواري ــخ «ث ـ ـ ـ ــاد» ،وال ـت ــي
تـعــارضـهــا بـكــن ب ـش ــدة ،إذ ت ــرى أنـهــا
ّ
تهدد أمنها الخاص.
مــن جـهــة أخ ــرى ،بـحــث رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـت ــرك ــي ب ــن ع ـل ــي يـ ـل ــدري ــم أم ـ ــس ،مــع
مــون ،سبل تعزيز العالقات بني أنقرة
وس ـ ـيـ ــول .ووف ـ ــق مـ ـص ــادر ف ــي رئ ــاس ــة
ّ
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ـ ــإن االثـ ـن ــن اتـفـقــا
«على رفع مستوى اللقاءات الثنائية،
بـغـيــة ت ـطــويــر ال ـع ــاق ــات ال ـقــائ ـمــة بني
ال ـجــان ـبــن» .وي ــذك ــر أن ي ـلــدريــم وصــل
إلـ ــى س ـي ــول أول م ــن أمـ ــس ف ــي زيـ ــارة
مبنى
استغرقت يومني ،افتتح خاللها
ً
ج ــديـ ـدًا ل ـس ـف ــارة ب ـ ــاده ،وذل ـ ــك تـلـبـيــة
لدعوة من نظيره الكوري الجنوبي ،لي
نــاك يــون ،الــذي قــال إن «ب ــاده وتركيا
قررتا العمل معًا من أجل إقامة السالم
في شبه الجزيرة الكورية» ،مضيفًا أن
محادثاته مع نظيره التركي «تناولت
تجارب الصواريخ الباليستية ...وآفاق
التعاون بني البلدين».
ـت أع ـلــن ف ـيــه جيش
يــأتــي ذل ــك ف ــي وقـ ـ ٍ
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أن ق ــاذف ــة أمـيــركـيــة
م ــن طـ ـ ــراز «بـ ــي ـ ـ ـ  1بـ ــي» ح ـل ـقــت ف ــوق
ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـ ـكـ ــوريـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،فــي
إط ــار املـ ـن ــاوارات املـشـتــركــة بــن سيول
وواشنطن ،التي بــدأت اإلثنني املاضي
وتنتهي غدًا الجمعة.
ـان ،قـ ــال مـ ـس ــؤول ــون فــي
م ــن ج ــان ــب ث ـ ـ ـ ٍ
الحكومة اليابانية ،أمس ،إن الحكومة
س ـت ـعــد م ــوازن ــة تـكـمـيـلـيــة بـقـيـمــة 2.9
ت ــريـ ـلـ ـي ــون يـ ــن ( 25.9مـ ـلـ ـي ــار دوالر)
ل ـل ـعــام امل ــال ــي امل ـم ـتــد إل ــى آذار املـقـبــل،
وذل ـ ــك لـتـغـطـيــة اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ــدف ــاع
ال ـص ــاروخ ــي ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــرات الـتــي
تشهدها املنطقة بسبب بيونغ يانغ،
وع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراءات اق ـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة.
ّ
وقــال مـصــدران مطلعان مباشرة على
األمر ،في وقت سابق من هذا األسبوع،
إن ال ـيــابــان تستعد القـتـنــاء صــواريــخ
دقيقة تطلق مــن الـجــو ،مــا سيمنحها
للمرة األولى القدرة على ضرب مواقع
كوريا الشمالية الصاروخية.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

َ
«أل ّن ُك ّل ََّالذ َ ْ َ ُ
ُ
وح اللهِ ،
ين َُينقادون َِبــر ِ
ُ َِْ َ
َُ
ولئك َهم ْأبناء اللهِ »
فأ ِ
انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى فــي
باريس ،يوم األربعاء ،2017/11/29
متممًا واجباته الدينية املرحوم
ريمون رشيد صفير
(دكتور في علوم اإلدارة)
زوجة الفقيد :أندريه لوم
اب ـ ـنـ ــه :هـ ـن ــري وزوج ـ ـتـ ــه م ــادال ـي ـن ــا
فارينا وعائلتهما
بـ ـ ـن ـ ــات ـ ــه :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ـ ــاري لـ ــور
وعائلتها
إي ـ ــزاب ـ ـي ـ ــل زوجـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـي ـ ــري ه ـي ــرن ــو
وعائلتهما
كاتيا
ش ـق ـي ـق ــه :األس ـ ـت ـ ــاذ ه ـ ـنـ ــري رش ـي ــد
صفير
شقيقاته :لور أرملة أنطوان أبتور
وأوالدها وعائالتهم
ف ـي ــول ـي ــت زوج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور جـ ــورج
جعجع وأوالدهما وعائالتهم
نورما صفير وأوالدها وعائالتهم
دي ـ ـ ــان ـ ـ ــا أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة م ـ ـ ــوري ـ ـ ــس ف ــاض ــل
وأوالدها وعائالتهم
أوالد أع ـم ــام ــه امل ــرح ــوم ــن :نـ ــادر،
رؤوف وزخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـفـ ـي ــر
وعائالتهم
أوالد ع ـم ــات ــه املـ ــرحـ ــومـ ــات :أدي ـب ــة
ودليلة وعائالتهن
خ ــال ـت ــه :س ـل ــوى أرم ـل ــة جـ ــان الـعـلــم
وأوالدها وعائالتهم
أوالد أخــوالــه املــرحــومــن :أنـطــوان،
الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاس وت ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ديـ ـ ـ ـ ـ ــب رزق
وعائالتهم
أوالد خ ــاالت ــه امل ــرح ــوم ــات :إمـيـلــي
وسعدى وعائالتهن
وعـمــوم عــائــات :صفير ،لــوم ،رزق،
ف ــاري ـن ــا ،ه ـي ــرن ــو ،ب ــول ــس املـ ـك ــاري،
أبتور ،جعجع ،فاضل ،عقل ،دكاش،
ال ـع ـل ــم ،شـ ـ ـ ــدراوي ،ال ـع ـن ــداري ومــن
ينتسب إليهم فــي الــوطــن واملهجر
يـنـعــونــه إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
والرجاء املسيحي.
أقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازة ف ــي
كاتدرائية سيدة لبنان في باريس
ي ــوم ال ـثــاثــاء الـخــامــس مــن كــانــون
األول 2017
يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم
السبت  9الـجــاري ،الساعه الرابعة
بعد الظهر ،في كنيسة مار روكس
الرعائية – ريفون
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 9و 10الـجــاري اعتبارًا من الساعه
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ال ـســاب ـعــة م ـســاء ف ــي م ـنــزل شقيقه
األسـتــاذ هنري رشيد صفير – في
دار التلة – ريفون.
لـلـتـعــزيــة ال ــروح ـي ــة ،ال ــرج ــاء إب ــدال
األكاليل بالتبرع للكنيسة من أجل
غاياتها الراعوية

الحاج عوض صالح جبق
«أبو محمد»
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة ف ــاطـ ـم ــة حـســن
املقداد
أب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاؤه :م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ،ع ـلــي
والــدكـتــور حسن (مــديــر بنك لبنان
واملهجر – فرع حارة حريك)
ابنته :الحاجة زينب أرملة املرحوم
صالح جبق
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج حـمــد
واملرحوم الحاج حسن
تقبل التعازي في منزل الفقيد في
مقنة طيلة أيام االسبوع
ك ـم ــا ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
ل ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء ،ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
الواقع في  2017/12/12من ّ
الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـ ّـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء وذل ـ ـ ــك فـ ــي م ـب ـن ــى جـمـعـيــة
الـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي –
الرملة البيضاء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه  :آل جـبــق،
آل م ـق ــداد ،آل ح ـي ــدر ،آل ج ـ ّـم ــال ،آل
ج ـ ــرادي ،آل ال ـط ـقــش ،آل ش ــدي ــد ،آل
ب ـ ــرو ،ع ــائ ــات ب ـل ــدة مـقـنــة وع ـمــوم
عائالت وعشائر بعلبك الهرمل.

ان ـت ـق ـل ــت الـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املأسوف عليها املرحومة
الحاجة فاطمة فاضل
زوجة املرحوم الحاج سليمان بدرا
ولداها :حسن وحسني
ص ـه ــراه ــا :ال ـح ــاج اس ـمــاع ـيــل ضيا
وحيدر مطر
تقبل التعازي عن روحها الطاهرة
غدًا الجمعة الواقع فيه 2017/12/8
م ــن ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـخــام ـســة بعد
الـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي ـ ـ بئر حسن.
اآلسـ ـف ــون :آل ب ـ ــدرا ،ف ــاض ــل ،ضـيــا،
مطر وعموم اهالي القنطرة ويونني
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