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تقرير

أوباما يعلن
تجاوز «المشكلة
التقنية» مع إيران

قال أوباما إنه ال يرى سببًا لتمديد المحادثات النووية مع إيران مرة أخرى (أ ف ب)

لم يكد باراك أوباما يطالب طهران «بإظهار النية
السياسية في التوصل إلى اتفاق» ،حتى ّرد الرئيس
حسن روحاني بمطالبة الدول الكبرى بـ«اغتنام
الفرصة» للتوصل إلى اتفاق
خالل اليومني املاضيني ،حفل امللف
الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ـت ـصــري ـحــات
مـتـبــادلــة م ــن كــافــة األطـ ـ ــراف ،الـتــي
حـ ـت ــى إن بـ ـ ــدت م ـت ـط ــاب ـق ــة فـ ــي مــا
ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـض ـ ــرورة ع ـ ــدم ال ـت ـمــديــد
لـ ـلـ ـمـ ـف ــاوض ــات ،إال أنـ ـه ــا ت ـبــاي ـنــت
ب ـش ــأن م ــن ي ـجــب أن يـظـهــر لــآخــر
ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى ف ــي إط ـ ــار ال ـق ــرار
النهائي.
الرئيس اإليــرانــي ،حسن روحاني،
دع ـ ـ ــا أم ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى إل ــى
«اغ ـ ـت ـ ـنـ ــام فـ ــرصـ ــة» الـ ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق نووي ،مشيرًا إلى أن طهران
اتخذت «الخطوات الالزمة» لذلك.
وبعد ساعات على إعــان الرئيس
األميركي ،باراك أوباما ،أن املسألة
بــاتــت اآلن ف ــي م ـعــرفــة م ــا إذا كــان
«لـ ـ ـ ــدى إيـ ـ ـ ـ ــران الـ ـنـ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والــرغـبــة فــي التوصل إلــى اتـفــاق»،
قـ ــال روح ــان ــي إن «إي ـ ـ ــران ات ـخــذت
الخطوات الــازمــة ،واآلن حــان دور
الـجــانــب اآلخ ــر الغـتـنــام الـفــرصــة»،
وفقًا لوكالة األنباء الرسمية.
وأضاف خالل اجتماع مع مستشار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ال ـه ـن ــدّ ،اج ـيــت
دوفــال ،أن «تقدمًا جيدًا تحقق في
املـفــاوضــات ،رغــم أنــه ال تــزال هناك
مسافة للتوصل إلى اتفاق نهائي».
وجـ ـ ـ ـ ـ ّـدد روحـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ــوقـ ــف ب ـ ــاده
خ ـ ــال ك ـل ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا امـ ـ ــام ال ـس ـلــك
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي األج ـن ـب ــي ملـنــاسـبــة
ال ــذك ــرى الـ ـ ــ 36ل ـل ـثــورة اإلســام ـيــة.
وق ــال إن «الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
في إيران تؤمن دائمًا بحل يرضي
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ...ل ـ ـقـ ــد أظ ـ ـهـ ــرنـ ــا خـ ــال
األش ـه ــر املــاض ـيــة الـلـيــونــة الــازمــة
من أجل تسوية سياسية» للمسألة
النووية.
وكـ ـ ــان أوبـ ــامـ ــا ق ــد أعـ ـل ــن ،أول مــن
أم ـ ــس ،أنـ ــه ال يـ ــرى س ـب ـبــا لـتـمــديــد
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة مـ ــع إيـ ـ ــران
مــرة أخ ــرى ،مــؤكـدًا أن املسألة اآلن
تتعلق بما إذا كانت طهران تريد
التوصل إلى اتفاق.
وق ــال أوبــامــا فــي مؤتمر صحافي
م ــع امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة ،انـجـيــا
مـيــركــل« :نـحــن فــي مــوقــع أف ـضــل...
حصل مــا يكفي مــن الـتـقــارب ،وتم
ـاف.
تــوضـيــح الـقـضــايــا فــي شـكــل كـ ٍ
لقد وصلنا إلــى مرحلة عليهم أن
يعلنوا فيها ما إذا كانوا اتخذوا
ق ــرارًا» .وتابع أوبــامــا أنــه «إذا كان

مــا يــؤكــده (اإليــران ـيــون) صحيحًا،
ل ـج ـهــة عـ ــدم س ـع ـي ـهــم إلـ ــى ام ـت ــاك
سـ ــاح ن ـ ـ ــووي ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـقــول
مـ ــرشـ ــدهـ ــم األعـ ـ ـل ـ ــى إن ـ ـ ــه ي ـت ـن ــاف ــى
وديـ ـنـ ـه ــم ...ف ــإن ات ـفــاقــا يـنـبـغــي أن
يكون ممكنًا».
وأكد الرئيس األميركي أن «املشاكل
لم تعد تقنية .املشاكل تتمثل اآلن
ف ــي مـعــرفــة م ــا إذا ك ــان ل ــدى إي ــران
اإلرادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ــرغـ ـب ــة فــي
التوصل إلى اتفاق».
وفي السياق نفسهّ ،
أقر أوباما بأنه
يواجه «خالفًا حقيقيًا» مع إسرائيل
ف ــي ش ــأن إي ـ ـ ــران ،وخ ـص ــوص ــا منذ
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،أن ـ ــه سـيـلـقــي
كـلـمــة أم ــام الـكــونـغــرس فــي الـثــالــث
م ــن آذار ع ـل ــى وق ـ ــع ت ـه ــدي ــد ن ــواب
أمـيــركـيــن بــإقــرار عـقــوبــات جــديــدة
بحق طهران .وفي إطار املفاوضات
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،صـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الشورى اإليــرانــي ،علي الريجاني،
بأن الطرف الغربي يحاول ممارسة
ال ـخ ــداع ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة،
مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الفريق
اإليراني املفاوض دقيق وفطن ولن
ينطلي عليه ذلــك ويمكنه التمييز
بني التفاوض والخداع».
وأك ـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
محمد جواد ظريف ،خالل اجتماع
مـ ــع م ـس ـت ـش ــار األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
ال ـه ـنــد اج ـي ــت دوف ـ ـ ــال ،أن «ط ـه ــران
دخ ـلــت امل ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة بنية
حسنة وعزيمة راسخة وتشدد على
مواقفها املبدئية» ،مضيفًا أنه «إذا
اتصف الطرف املقابل باملواصفات
ذاتـ ـه ــا ،ف ــإن ــه ي ـم ـكــن ال ـت ــوص ــل إلــى
نتائج ّ
طيبة عبر املفاوضات.
في سياق آخر ،وافق املرشد األعلى
للثورة في إيران ،علي خامنئي ،على
اق ـت ــراح رئـيــس الـسـلـطــة القضائية
ب ــال ـع ـف ــو وخـ ـف ــض الـ ـعـ ـق ــوب ــة عـلــى
مـجـمــوعــة م ــن املـحـكــومــن م ــن قبل
املـحــاكــم الـعــامــة وال ـثــورة والقضاء
ال ـع ـس ـكــري ،ملـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـ ــ36
النتصار الثورة اإلسالمية.
إلى ذلك ،أعلن السفير اإليراني في
موسكو ،مهدي سنائي ،أن إيران قد
تتسلم منظومة الدفاع الصاروخي
«إس  »300من روسيا ،خالل العام
الحالي.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

◄ وفيات ►
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى املــأســوف
عليه املرحوم
الحاج
علي حسني صالح
والـ ــده :امل ــرح ــوم ال ـحــاج حـســن علي
إبراهيم صالح
والدته :الحاجة عفيفة قاسم عيسى
زوجته :عفاف محمد حوماني
ولداه :حسني ومحمد
بناته :زينب ،نضال ،جهينة ،غنوة،
مروة
أشـ ـق ــاؤه :ال ـح ــاج إب ــراه ـي ــم ،األس ـتــاذ
أمـ ــن (م ــدي ــر امل ـحــاس ـبــة ال ـع ــام ــة في
وزارة املالية سابقًا ،النقيب السابق
لخبراء املحاسبة فــي لبنان ،رئيس
الـهـيـئــة األه ـل ـيــة ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد)،
ال ـ ـحـ ــاج أحـ ـم ــد (املـ ـخـ ـت ــار ال ـس ــاب ــق)
املهندس محمود ،وعباس
شقيقتاه :الـحــاجــة فــاطـمــة ،الحاجة
سكينة
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :حـ ـس ــن م ـح ـم ــد ص ــال ــح،
حـمــزة إبــراهـيــم صـفــا ،عـلــي إبــراهـيــم
ص ـفــا ،مـحـمــود وأح ـمــد حــالــق ،علي
إبراهيم صالح
ووري فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى أمـ ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء
 10ش ـب ــاط  2015ف ــي ج ـبــانــة بـلــدتــه
عدشيت ـ ـ النبطية.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء 11
وغـدًا الخميس  12والجمعة  13منه
في منزله في عدشيت ،ويوم االثنني
 16مـ ـن ــه ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي ـ ـ الرملة البيضاء
بجانب أمن الدولة من الثالثة حتى
ً
مساء.
السادسة
كما وتقام ذكرى األسبوع يوم األحد
 15شـبــاط  2015فــي بلدته عدشيت
الساعة الثانية بعد الظهر
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل صالح ،عيسى حوماني،
ص ـفــا ،حــايــك وع ـمــوم أهــالــي بلدتي
عدشيت والدوير

بمزيد من الحزن ننعى إليكم فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج محمد رزق رزق
(أبو ماجد)
أب ـ ـنـ ــاؤه :م ــاج ــد ،ص ـ ــاح ،أح ـم ــد ود.
عبدالله
ب ـم ـن ــاس ـب ــة املـ ـ ـص ـ ــاب الـ ـجـ ـل ــل ،ي ـق ــام
مجلس فاتحة في حسينية الزهراء
(ع) ،زق ــاق ال ـبــاط ي ــوم الـجـمـعــة 13
شباط من الساعة  3لغاية  5عصرًا،
كما تقام ذكرى األسبوع نهار األحد
 15ش ـبــاط ال ـســاعــة  10ص ـبــاحــا في
مجمع اإلمــام الرضا (ع) بلدة ميس
الجبل.
اآلسفون :آل رزق وعموم أهالي ميس
الجبل

ّ
زوجة الفقيد نايفة مخول
أوالده :إلياس وعائلته
شربل وعائلته
زياد وعائلته
بـنــاتــه :دع ــد أرم ـلــة ج ــوزف سركيس
وأوالدها
وفاء وماري
شقيقاه ميشال وجوزف وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون املرحوم
إميل خليل فاضل
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة من بعد ظهر اليوم األربعاء
 11ش ـبــاط  2015ف ــي كـنـيـســة سـيــدة
املعونات ،ساقية املسك في بكفيا.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
ويـ ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  12ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صالون الكنيسة ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
محمد علي الطفيلي
(مدير سابق في بنك بيروت والبالد
العربية وبنك الجمال)
أوالده :وسام ،علي ،إبراهيم ورضا
ابنته زينة زوجة السيد احمد زعرور
أشـ ـق ــاؤه :األسـ ـت ــاذ ع ــدن ــان ،الـعـمـيــد
أس ـ ـعـ ــد الـ ـطـ ـفـ ـيـ ـل ــي رئ ـ ـيـ ــس اإلدارة
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
املـ ـهـ ـن ــدس فـ ـ ـ ــؤاد ،ال ــدكـ ـت ــور ح ـســن،
املهندس عبدالله والدكتور بالل.
ووري ال ـث ــرى ف ــي ب ـلــدتــه شمسطار
أمس في 2015/2/6
تقبل التعازي اليوم األربعاء الواقع
فـيــه  2015/2/11ف ــي مـجـمــع اإلم ــام
محمد مهدي شمس الدين الثقافي/
ش ــات ـي ــا م ــن ال ـس ــاع ــة  15.00حـتــى
الساعة .18.00
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ال ـط ـف ـي ـل ــي ،ع ــواض ــة
وعموم أهالي شمسطار

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
جمعية الـبــر واإلح ـس ــان اإلســامـيــة
ألبناء جباع
تنعى
ُ
املربية الفاضلة
الحاجة آمنة علي كركي
زوج ـ ـ ــة أم ـ ــن سـ ــر ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
الحاج عباس بركة
ُ
تقبل التعازي بوفاتها غدًا الخميس
املـ ــوافـ ــق ف ـي ــه  12شـ ـب ــاط  2015فــي
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ،ب ـي ــروت ،الــرم ـلــة الـبـيـضــاء،
قرب مديرية أمن الدولة ،من الساعة
ال ـثــال ـثــة وال ـن ـص ــف م ــن ب ـعــد الـظـهــر
حتى الخامسة والنصف عصرًا.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.

زوج ــة الـفـقـيــد لـيــزولــوتــي (لـيـلــو) آن
ماري بني
أوالده :الدكتور جرجي وعائلته
فريد وعائلته
راجي وعائلته
الدكتور كميل وعائلته
غسان
شقيقته ليندا
وأنـسـبــاؤهــم يـنـعــون إلـيـكــم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
الدكتور
خليل جرجي معاصري
(ع ـضــو ســابــق فــي الـجــامـعــة امللكية
للجراحني البيطريني في بريطانيا)
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة مــن بعد ظهر يــوم الخميس
 12شـ ـ ـب ـ ــاط  2015فـ ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــة
اإلنجيلية في عاليه ،مقابل كنيسة
السيدة للروم الكاثوليك ،قرب سرايا
عاليه.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ـ ــوم الـ ــدفـ ــن ويـ ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  13ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون
كنيسة السيدة للروم الكاثوليك في
عــالـيــه ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـحــاديــة
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ول ـغــايــة الـســاعــة
ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء .ويـ ــوم ال ـس ـبــت 14
منه فــي قاعة شــارل سعد ،الكنيسة
اإلنـجـيـلـيــة ،ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،مقابل
ال ـ ـ ـسـ ـ ــراي الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

يا باقي
تنعى جمعية إبداع الى أهل املقاومة
واملقام فقيدها العزيز
الشاعر نصري حجازي
ال ــذي واف ـت ــه املـنـيــة إث ــر نــوبــة قلبية
كـســرت رمــح القصيدة وأقـفـلــت باب
ال ـش ـعــر ع ـلــى ال ـغ ـي ــاب ،ســائ ـلــن الـلــه
لــه الــرحـمــة وألهـلــه وأصــدقــائــه تمام
العزاء.
جمعية إبداع

إعالن بيع للمرة الثانية
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
رقم 99/420
(الرئيسة عون)
طــالــب الـتـنـفـيــذ :هــانــي مـحـمــود قبيسي
وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله
املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء
الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
الـعـيـنـيــة ب ـتــاريــخ  98/3/23و99/4/19
ت ـح ـص ـي ـ ًـا ل ــدي ــن املـ ـنـ ـف ــذ الـ ـب ــال ــغ مـئـتــي
وخمسني ألــف د .أميركي ،باالضافة الى
الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع:
اوال :كامل القسم  4/5221الشياح
ً
مساحته 510 :م .
س ـف ـلــي ثـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ــودع ول ـ ــدى الـكـشــف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع،
ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى وج ـ ـ ــود تـ ـع ـ ّـد ع ـل ــى ه ــذا
القسم ببناء خــزان مياه للعقار بمسافة
تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ ـ
تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ ـ يشترك
بملكية الحقوق  1و A 3و 3وما ورد على
القسم االول وضــع يد قــرار  96/26وقــرار
اي ـ ــداع رق ــم  96/25يـنـتـفــع ب ــامل ــرور على
العقار  6446ـ ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968/11431ويقع ضمن ارتفاق
املطار ـ ـ ـ اشــارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
ثانيًا :كامل القسم  14/2873برج البراجنة
مساحته 240 :م .
ي ـت ــأل ــف م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وج ـل ــوس
وطعام وأربع غرف ومطبخ وممر وغرفة
خــادمــة وغـسـيــل و 3حـمــامــات وشــرفــات.
ولـ ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان م ــا ذك ـ ــر اع ــاه
ينطبق على الواقع وأن عدد الشرفات هو
أربــع؛ منها شرفة واحــدة مقفلة بحجارة
الباطون.
يشترك في ملكية القسمني  1و 3ـ ـ ـ مرتفق
ب ـبــراح ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية الـطــوابــق
ت ـص ــدي ــق ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـت ــوج ـي ـه ــي ال ـع ــام
باملرسوم .97/10231
حدود العقار  5221الشياح.
ـاال
يـحــده غــربــا  5219وشــرقــا  5080وشـمـ ً
 5220وجنوبًا 6446
حدود العقار  2873برج البراجنة.
يـ ـح ــده غ ــرب ــا  2870وش ــرق ــا ط ــري ــق ع ــام
وشماال  2874وجنوبًا .2872
ً
2

2

الثمن د.
حصص
املنفذ عليه أميركي

ثمن الطرح
املقرر د.
أميركي

 1ـ ـ ـ كامل
القسم
4/5221
الشياح

229500

123930

 2ـ ـ ـ كامل
القسم
14/2873
برج
البراجنة

432000

233280

تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الثالثاء
الــواقــع فــي  2015/3/3الـســاعــة الـحــاديــة
عـشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ،ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دف ـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر

