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إيران

كلينتون :القرار الدولي بحاجة إلى أشهر
ّ
فيما تتكثف امل �ش��اورات ال��دول�ي��ة على
أك �ث��ر م��ن م �ح��ور ب�غ�ي��ة ب �ح��ث عقوبات
مشددة على طهران بسبب برنامجها
ال �ن��ووي ،طالبت ع��ائ�لات ج�ن��ود مشاة
ال�ب�ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا في
تفجير في لبنان عام  ،1983بأن تؤول
عتقد
إل �ي �ه��م م�ل�ك�ي��ة ن��اط �ح��ة س �ح��اب ُي
ً
أنها مملوكة لشركتني ترسالن أمواال
بطريقة غير مشروعة إلى إيران.
وفي دعوى قضائية أقيمت أول من أمس
أم ��ام م�ح�ك�م��ة ات �ح��ادي��ة ف��ي نيويورك،
طالب أقارب الضحايا بالبناية ّ
املكونة
م ��ن  36ط �ب �ق��ة ،وال ��واق� �ع ��ة ف ��ي الشارع
الخامس في مانهاتن بنيويورك ،سدادًا
لتعويضات تبلغ أك�ث��ر م��ن  2.6مليار
دوالر منحتها ل�ه��م م�ح�ك�م��ة أميركية
قبل ثالثة أعوام.
وق �ض��ى ق ��اض أم �ي��رك��ي ف��ي  2007بأن
الحكومة اإليرانية مسؤولة عن تقديم
دع ��م م ��ادي وم��ال��ي ول��وج�س�ت��ي لحزب
الله املتهم بتفجير ثكنة مشاة البحرية
األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي ��روت ف ��ي ع ��ام 1983
 241عسكريًا.
ومقتل ّ
ّ
وأق ��ام ممثلو ادع ��اء أم�ي��رك�ي��ون دعوى
م ��دن� �ي ��ة ف � ��ي ت� �ش ��ري ��ن ال � �ث� ��ان� ��ي سعيًا
إل� � ��ى إل � �غ� ��اء م �ل �ك �ي��ة ش ��رك� �ت ��ي «علوي
ف��اون��دي �ش��ن» و«أس� ��ا ك� ��ورب» لناطحة
ال�س�ح��اب ،ألن�ه��مً يقولون إن الشركتني
ت ��رس�ل�ان أم � � ��واال إل� ��ى «م� �ص ��رف ملي»
التابع للحكومة اإلي��ران�ي��ة ،واملحظور
أميركيًا بتهمة تمويل أنشطة البرنامج
النووي اإليراني.
وت� �ط ��ال ��ب ال� ��دع� ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة أيضًا
ب �م �ص��ادرة «ج�م�ي��ع األص � ��ول األخرى»
ل �ل �ش ��رك �ت�ي�ن ،ب� �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك حسابات
م� �ص ��رف� �ي ��ة وع � � �ق � � ��ارات ف � ��ي نيويورك
وم � ��ري �ل��ان � ��د وف ��رج � �ي � �ن � �ي ��ا وتكساس
وكاليفورنيا تشمل بعض املساجد.
ه��ذه العقوبات «ال�ف��ردي��ة» تسير جنبًا
إل� � ��ى ج� �ن ��ب م� ��ع امل� � � �ش � � ��اورات الدولية
ل �ل �ع �ق��وب��ات ال �ج �م��اع �ي��ة ،ال �ت ��ي ال تزال
ال �ص�ين ت �ح��ول دون �ه��ا .ورأى املتحدث
ب ��اس ��م وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة الصينية،
تشني جيانغ« ،أنه ال تزال هناك فرصة
للجهود الدبلوماسية ،وعلى األطراف
املعنيني تكثيف تلك الجهود» بالنسبة
إلى إيران.

ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ي �ج��ري ن��ائ��ب وزيرة
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة األم � � �ي� � ��رك � � �ي� � ��ة جيمس
ستاينبرج وكبير مديري مجلس األمن
ال �ق��وم��ي ل �ش��ؤون آس �ي��ا ج�ي�ف��ري بايدر
م �ح��ادث��ات م��ع امل �س��ؤول�ين الصينيني،
ت �ن��اول��ت م��وض��وع ال �ب��رن��ام��ج النووي
اإليراني والعقوبات املطروحة في هذا
الخصوص.
وس� �ت ��اي� �ن� �ب ��رج ه� ��و أرف � � ��ع دبلوماسي
أميركي يزور بكني منذ توتر العالقات
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،إث��ر تفجر ن��زاع��ات بشأن
التجارة والتيبيت وصفقات أسلحة مع
تايوان.

دعوى أميركية
لمصادرة مبنى في
نيويورك تعويضًا لقتلى
المارينز في بيروت

ّأما وزيرة الخارجية األميركية هيالري
ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ف��أع�ل�ن��ت أن ال �ح �ص��ول على
ق ��رار ف��ي مجلس األم ��ن ال��دول��ي لفرض
عقوبات على إي��ران ق��د يتطلب أشهرًا.
وقالت «نعمل بسرعة وبدقة في مجلس
األم� � ��ن ال � ��دول � ��ي .ال ي �م �ك��ن أن أعطيكم
ت��اري �خ��ًا م �ح��ددًا ،ول �ك��ن أت �خ� ّ�ي��ل أن هذا
األمر سيحصل خالل األشهر املقبلة».
وف �ي �م��ا أب � ��دت روس� �ي ��ا م��واف �ق �ت �ه��ا على
ع� �ق ��وب ��ات «ذك � � ّ�ي � ��ة» ع �ل��ى ط � �ه� ��ران ،دعا
رئيس لجنة األمن والسياسة الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني (البرملان)،
ع �ل�اء ال ��دي ��ن ب� ��روج� ��ردي ،روس� �ي ��ا ،إلى
ال� ��وف� ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا وت �س �ل �ي��م بالده
م�ن�ظ��وم��ة ال��دف��اع ال �ج��وي «أس ـــــ.»300
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة أن �ب��اء ال�ط�ل�ب��ة اإليرانية
(إس� �ن ��ا) ع �ن��ه ق��ول��ه إن «ن �ش��ر منظومة
ص��واري��خ أس ـــــ  300في إي��ران ،سيعزز
السالم في املنطقة».

م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،أع �ل ��ن م �س��اع��د قائد
ال� � �ق � ��وة ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة للحرس
ال�ث��وري اإلي��ران��يُ ،العميد علي فدائي،
أن االخ �ت �ب��ار ال ��ذي أج� ��ري ع�ل��ى طوافة
سريعة من صنع بالده ،في مياه منطقة
بوشهر ،تم بنجاح .وقال إن «كل مراحل
اإلن �ت��اج ل�ه��ذه ال�ط��واف��ة ق��د ج��رت داخل
ال �ب�ل�اد ،م��ع األخ ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار سرعة
العمل والدقة».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أك� ��د رئ� �ي ��س مجمع
تشخيص مصلحة ال�ن�ظ��ام ،علي أكبر
هاشمي رفسنجاني ،أن أم��واج الفتنة
ت �ج �ت��اح امل �ن �ط �ق��ة وأم� ��اك� ��ن أخ� � ��رى من
ال�ع��ال��م .ورأى أن س�ب��ب ذل��ك ي�ع��ود إلى
ال �خ�ل�اف��ات ال �س �ي��اس �ي��ة وج ��ذوره ��ا في
األخالق .وشدد على أن السبيل الوحيد
لتوحيد الصفوف بني األمة ّاإلسالمية
ف��ي ال��وق��ت الحاضر ه��و تجنب النفاق
وع� ��دم ال ��دخ ��ول ف ��ي ن� ��زاع ال ط��ائ��ل من
ورائ � � ��ه .وف ��ي ال �ش ��أن ال��داخ �ل��ي أيضًا،
أع�ل��ن املتحدث ب��اس��م وزارة الخارجية
ال �ف��رن �س �ي��ة ،ب ��رن ��ار ف ��ال� �ي ��رو ،أن بالده
«ت��دي��ن امل�ض��اي�ق��ات ال �ت��ي ي�ت�ع��رض لها
املعارضون واملجتمع املدني» في إيران،
ع�ق��ب اع �ت �ق��ال امل �خ��رج اإلي ��ران ��ي جعفر
باناهي .وأضاف أن إعالن هذا االعتقال
أث ��ار «ق�ل�ق��ًا ع�م�ي�ق��ًا» ف��ي ف��رن �س��ا ،داعيًا
«السلطات إلى اإلفراج عن كل السجناء
السياسيني».
وكان املخرج جعفر باناهي ( 49عامًا)،
الذي حازت أفالمه جوائز دولية عديدة،
قد اعتقل وعائلته ونحو  15من زواره
م��ن م �ن��زل��ه ف��ي ط� �ه ��ران ،ح�س�ب�م��ا أعلن
ابنه باناه ،على موقع «طريق أخضر»
املعارض.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية ،رامني مهمانبرست،
أن الخارجية اإليرانية استدعت السفير
ال �ق��رغ �ي��زي ل� ��دى ط� �ه ��ران ،ع �ل��ى خلفية
اع�ت�ق��ال زع�ي��م تنظيم «ج�ن��د ال �ل��ه» عبد
امل� ��ال � ��ك ري � �غ � ��ي ،ف � ��ي ط � ��ائ� ��رة قرغيزية
األسبوع املاضي.
وق � ��ال م �ه �م��ان �ب��رس��ت إن اي� � ��ران تتوقع
م��ن دول املنطقة «أن تمتنع ع��ن اتخاذ
خ�ط��وات وق ��رارات ت�ت�ع��ارض والقوانني
الدولية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،فارس)

إسرائيل يئست من إمكان تغيير النظام اإليراني
السيد
مهدي ّ
ان �ت �ق ��د رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،املجتمع الدولي على
تباطئه ف��ي م��واج�ه��ة امل �ش��روع النووي
اإلي��ران��ي ،فيما «ق�ط��ار السباق النووي
اإليراني يسير بسرعة مقارنة مع تقدم
املجتمع الدولي الذي هو أشبه بسيارة
تتحرك بتقطع».
وأق ��ر ن�ت�ن�ي��اه��و ،أم ��ام ل�ج�ن��ة الخارجية

واألم��ن في الكنيست ،بأنه رغم حصول
ت �ق��دم ب�خ�ص��وص ف ��رض ع �ق��وب��ات على
ط �ه� ً�ران ،إال أن��ه «ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ليس
فعاال» ،وخصوصًا أن «األميركيني ليسوا
في وارد عقوبات شديدة وكذلك الروس
والصينيون بكل ت��أك�ي��د» ،موضحًا أن
إس��رائ �ي��ل ت��رغ��ب وت�ت�ح��دث ع��ن ضرورة
فرض عقوبات «شديدة» ،وتحديدًا على
قطاعات الطاقة والنفط وحظر تصدير
املواد النفطية واستيرادها.

ّ
اسرائيلي يجرب قناعًا واقيًا من الغاز في تل ابيب األسبوع املاضي (يهودا رايزر  -أ ف ب)

وأشار نتنياهو إلى أنه لم يتلق أي تعهد
زيارته األخيرة إلى موسكو ،لكنه
خالل ّ
أوض��ح أن ثمة «تقدمًا نوعيًا ف��ي تفهم
املجتمع ال��دول��ي ف��ي م��ا يتعلق بطابع
البرنامج النووي» اإليراني.
ب��دوره ،تطرق رئيس قسم األب�ح��اث في
ش �ع �ب��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة في
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ي��وس��ي بايدتس،
ف� ��ي ت� �ق ��ري ��ر ق ��دم ��ه أم � � ��ام ال� �ل� �ج� �ن ��ة ،إلى
م�س�ت�ق�ب��ل ال �ن �ظ��ام اإلس�ل�ام ��ي ف��ي إيران
وب��رن��ام �ج �ه��ا ًال � �ن� ��ووي .وأش� � ��ار إل� ��ى أن
«هناك احتماال لحصول شيء ما داخل
السكان ،لكن بني األح��داث التي رأيناها
وان�ه�ي��ار ال�ن�ظ��ام امل�س��اف��ة ط��وي�ل��ة» .وأقر
بأن «النظام (اإليراني) ليس على طريق
االن�ه�ي��ار ،وأن م��ن يتوقع ذل��ك سيخيب
جدًا».
وب �خ �ص��وص ال �ب��رن��ام��ج ال � �ن ��ووي ،رأى
بايدتس أن إي��ران «لم تتقدم كما أرادت
بخصوص كميات أجهزة الطرد املركزي
التي بحوزتها ،لكنها قامت بذلك أكثر
مما أردنا نحن أن تتقدم» .ووصف قرار
إيران بالبدء بتخصيب اليورانيوم إلى
ٍّ
درجة  20في املئة بأنه «تحد للمجتمع
ال��دول��ي» .وح��ذر م��ن أن إي��ران تقوم اآلن
بتجارب على أجهزة طرد حديثة قوتها
ثالثة أو أربعة أضعاف املوجود لديها.
ورأى أنه رغم أن منشأة بوشهر النووية
هي حاليًا منشأة مدنية ُبنيت بمساعدة
الروس ،إال أنه يمكن ،إن أراد أحد ما ،أن
تستخدم ألغراض عسكرية.

◄
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة:
الحاجة ملكة سعيد حاج علي
أرملة املرحوم الحاج عبد الله نجدي.
ول��داه��ا :املهندس ال�ح��اج أحمد والنقيب
في قوى األمن الداخلي علي
أش �ق��اؤه��ا :امل��رح��وم م�ح�م��د ،ع�ل��ي ،حسن،
أحمد وعادل
أصهارها :الحاج محمد عياش (مختار
ب �ل��دة م �ي �ف��دون) ،ح�س��ن ن ��ور ال��دي��ن ،علي
رط � �ي� ��ل ،م �ص �ط �ف��ى ح � ��اج ع� �ل ��ي ومحمد
ريحان
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي ف ��ي م �ن��زل �ه��ا ال �ك��ائ��ن في
م� �ي� �ف ��دون ،وف � ��ي ب � �ي ��روت غ� � �دًا الخميس
الواقع فيه  4آذار الجاري في مجمع اإلمام
شمس الدين ـــــ محلة شاتيال من الساعة
الثالثة وحتى الخامسة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس �ف��ون :آل ن�ج��دي وح��اج علي وعموم
أهالي ميفدون.
الرا وعلي وشيرين أنيس مصطفى صفا
ي ��دع ��ون مل �ش��ارك �ت �ه��م ف ��ي ذك � ��رى أربعني
املرحوم
الشهيد أنيس مصطفى صفا
الذي توفي في تحطم الطائرة اإلثيوبية
والتي تصادف نهار السبت  6آذار .2010
وف � ��ي ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ت �ت �ل��ى ع� ��ن روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع � � ��زاء ف� ��ي م ��رك ��ز ال �ج �م �ع �ي��ة اإلسالمية
ل�ل�ت�خ�ص��ص وال �ت��وج �ي��ه ال�ع�ل�م��ي الرملة
البيضاء ـــــ سبينس قرب املديرية العامة
ألم ��ن ال ��دول ��ة ،م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة حتى
ً
مساء ،للرجال والنساء.
السابعة
أبناؤها :انطوان جرجس رزق وعائلته
ابراهيم جرجس رزق وعائلته
املهندس غسان جرجس رزق وعائلته
ن � ��وال ارم �ل ��ة امل ��رح ��وم م ��وري ��س منصور
وعائلتها
سوريا زوجة حنا منصور وعائلتها
سعاد زوجة جرجي بوشاهني وعائلتها
في الوطن واملهجر
اليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتها في
الوطن واملهجر
م �ن��ى زوج� ��ة م�ف�ي��د ح �ي��در وع��ائ�ل�ت�ه��ا في
الوطن واملهجر
املرحومة راغدة رزق
أش� �ق ��اؤه ��ا :ال� �ي ��اس ع �ب��د ال� �ل ��ه غنطوس
وعائلته في املهجر
خليل عبد الله غنطوس وعائلته
م �ن��ى أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ع��زي��ز م��ال��ك فارس
وعائلتها في الوطن واملهجر
ادال ارم� �ل ��ة امل� ��رح� ��وم ن �ع �ي��م ف � ��رح سالم
وعائلتها في الوطن واملهجر
وداد زوج ��ة ج ��ورج أي ��وب وع��ائ�ل�ت�ه��ا في
املهجر
وع �م��وم ع��ائ�ل�ات غ �ن �ط��وس ،رزق ،سالم،
ال � ��درزي ،ح �ي��در ،م��رزع��ان��ي ،م�ن�ص��ور ،بو
ش��اه�ي�ن ،م��ال��ك ف� ��ارس ،أي� ��وب ،مخلوطة،
س �ل �ي �م��ان وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات أم� �ي ��ون ومن
ينتسب اليهم في الوطن واملهجر ينعون
اليكم على رجاء القيامة والحياة االبدية
فقيدتهم الغالية املرحومة
مريانا عبد الله غنطوس
أرملة املرحوم جرجس رزق
املنتقلة الى رحمة الله تعالى نهار االحد
الواقع فيه .2010/02/28
لنفسها الراحة ولكم طول البقاء
تقبل التعازي يومي االربعاء والخميس
الواقع فيهما  3و 4آذار من الساعة الثانية
ً
مساء
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
في قاعة كاتدرائية القديس جاورجيوس
ـــــ أميون

«طوبى للذين يموتون بالرب»
زوجة الفقيد :اليدا يوسف مطر
ابناؤه :العميد الركن شامل روكز
املهندس سركيس روكز وعائلته
ب �ن��ات��ه :ج��وم��ان��ا زوج� ��ة ام �ي��ل اب ��ي رميا
وعائلتها
سعاد
أشقاؤه :فريد روكز وعائلته
يعقوب روكز وعائلته
رم � � ��زا أرم � �ل� ��ة ش �ق �ي �ق��ه امل � ��رح � ��وم بطرس
وعائلتها
ت� ��ري� ��ز ارم� � �ل � ��ة ش �ق �ي �ق ��ه امل� � ��رح� � ��وم دياب
وعائلتها
ش �ق �ي �ق��ات��ه :ل ��ور زوج� ��ة ارس ��ان �ي ��وس ابي
عواد وعائلتها
وعائالت :روكز ،مراد وشاعر ،مطر ،كاتب،
اب ��ي رم �ي��ا ،س�ل�ي�م��ان ،س�ل�ام��ه ،خ �ي��ر ،ابي
ع ��واد وع �م��وم ع��ائ�لات ش��ات�ين وتنورين
وم��ن ينتسب ال�ي�ه��م ف��ي ال��وط��ن واملهجر
ينعون اليكم على رجاء القيامة والحياة
األبدية فقيدهم الغالي املرحوم:
رشيد يوسف روكز
املنتقل ال��ى رح�م��ة ال�ل��ه اآلب ي��وم االثنني
امل ��واف ��ق  1آذار  2010م�ت�م�م��ًا واجباته
الدينية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم االربعاء  3آذار 2010
ف��ي ص��ال��ون كنيسة م ��ار م��ام��ا ـــــ حبوب
وب �ع��د ال ��دف ��ن ف ��ي م �ن��زل ول � ��ده سركيس
اللقلوق مفرق تنورين وغ�دًا الخميس 4
الجاري في كنيسة مار الياس انطلياس
م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة ص� �ب ��اح ��ًا حتى
السابعة مساء.
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة

تسليمًا بقضاء الله وق��دره ننعى إليكم
فقيدنا الغالي رجل الخير والعطاء
رئ �ي��س ال�ج��ال�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي الكونغو
برازافيل
رئيس مجلس إدارة شركة طيران أجنحة
لبنان

الحاج محمد عبد الحسني الحاج
الذي انتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث
الطائرة اإلثيوبية املنكوبة
مع زوجته وابنته
والدته :الحاجة هيفاء اللقيس
زوجته :الحاجة فاتن حسن جشي
أبناؤه :املرحوم حسني ،حيدر ورضا
ابنته :سمر
أشقاؤه :الدكتور يوسف ،املرحوم بسام،
الحاج مصطفى ،املهندس علي والدكتور
أحمد
صهراه :سهيل اللقيس ،علي فواز
يصلى على جثمانه الطاهر وي��وارى في
ال�ث��رى ال�ي��وم األرب�ع��اء ف��ي  2010/3/3في
جبانة بلدته جويا الساعة  12ظهرًا.
ال��راض��ون ب�ق�ض��اء ال�ل��ه وق ��دره :آل الحاج
وال �ل �ق �ي��س وج �ش ��ي وف �ض ��ل ال �ل ��ه ورضا
والحركة وصادق والخليل وكمال وعموم
أه ��ال ��ي ج��وي��ا وال �ج��ال �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة في
الكونغو برازافيل.
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