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إيران :تجميد استجواب
صالحي في البرملان
فيما شهدت العالقات اإليرانية العراقية أمس حركة
الفتة على صعيد االتصال الهاتفي بني رئيسي البلدين
وزيارة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لطهران،
تصاعدت األزمة الداخلية اإليرانية بني الرئيس محمود
أحمدي نجاد واملحافظني على أكثر من جبهة

عربيات
دوليات
أوباما يعلن خطة االنسحاب
يعلن الرئيس األميركي باراك
أوباما ،فجر اليوم ،قراره
بشأن حجم املرحلة األولى
من االنسحاب العسكري من
أفغانستان الشهر املقبل ،في
خطاب قد يرسم الخطوط
الرئيسية الستراتيجية خروج
من هذا البلد بعد حوالى عشر
سنوات على اجتياحه.
ورغم تأكيد أكثر من مسؤول
أميركي هذا اإلعالن املرتقب،
فإن البيت األبيض لزم الغموض
بشأن حجم االنسحاب وسرعته،
ّ
مشددًا على أنهما سيتقرران
على ضوء الوضع امليداني.
(أ ف ب)

مقتل  44في
تحطم طائرة روسية

ساجدي خالل جلسة البرملان في طهران أمس (وحيد ساملي ــ أ ب)
ط� �غ ��ى ال� � �ش � ��أن ال� �س� �ي ��اس ��ي امل �ح �ل��ي
ف��ي إي� ��ران ع�ل��ى ال �ع�لاق��ات اإلي��ران �ي��ة
العراقية ،التي تمثلت أم��س بزيارة
ق ��ام ب �ه��ا وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��راق��ي
هوشيار زيباري لطهران ،فيما ُج ِّمد
مشروع استجواب وزي��ر الخارجية
اإلي� ��ران ��ي ،ع �ل��ي أك �ب��ر ص��ال �ح��ي ،في
مجلس الشورى اإلسالمي (البرملان)
عقب تقديم مساعده ،استقالته من
منصبه.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «م� �ه ��ر» ل�ل�أن �ب��اء عن
ع � �ض� ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل � ��رك � ��زي � ��ة ل �ك �ت �ل��ة
«امل � �ب� ��دئ � �ي�ي��ن» ف � ��ي ال� � �ب � ��رمل � ��ان ،ول ��ي
إسماعيلي ،إعالنه استقالة مساعد
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل �ل �ش��ؤون اإلداري� ��ة
وامل ��ال� �ي ��ة م �ل ��ك زاده ،م� ��ن م �ن �ص �ب��ه.
وق � ��ال« :ف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ،س� ُ�ي�ج� ّ�م��د
النواب املطالبون باستجواب وزير
وي ّ
الخارجية طلب االستجواب»ُ .
عد
زاده ح�ل�ي�ف��ًا مل��دي��ر م �ك �ت��ب ال��رئ �ي��س
ن� �ج ��اد ،اس �ف �ن��دي��ار رح �ي ��م م �ش��ائ��ي،
ال� � ��ذي ك � ��ان ق� ��د أدل� � ��ى ب �ت �ص��ري �ح��ات
مثيرة للجدل تتعلق بإسرائيل.
وك��ان��ت ه�ي�ئ��ة ال��رئ��اس��ة ف��ي مجلس
ال �ش ��ورى ق��د أع�ل �ن��ت أم ��س تسلمها
م� � �ش � ��روع ط� �ل ��ب اس � �ت � �ج� ��واب وزي � ��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة ،م��وق �ع��ًا م ��ن  33ن��ائ �ب��ًا،
بسبب تعيني ملك زاده مساعدًا له.
ف � ��ي ه� � ��ذه األث � � �ن� � ��اء ،رف� � ��ض م �ج �ل��س
ال� �ش ��ورى م �ن��ح ال �ث �ق��ة مل��رش��ح ن�ج��اد
ش �ب��اب،
مل�ن�ص��ب وزي� ��ر ال��ري��اض��ة وال � ُ
حميد سجادي ،في تصويت أجري
في البرملان.
وك� � � ��ان ن � �ج� ��اد ق � ��د اخ� � �ت � ��ار ال � �ع� ��داء
اإليراني السابق سجادي للمنصب،
األسبوع املاضي ،بعد وقت قليل من
رفع رئيس البرملان علي الريجاني،
ال�خ�ص��م ال �ل ��دود ل�ل��رئ�ي��س وامل��رش��ح
ال��رئ��اس��ي املحتمل ،دع��وى قضائية
ضد احتفاظ الرئيس بمنصب وزير
النفط.
وفيما زار وزير الخارجية العراقي،
أم � � ��س ،ط � �ه� ��ران وال� �ت� �ق ��ى ص��ال �ح��ي،
ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي خ�لال اتصال
ه��ات �ف��ي م ��ع ن �ظ �ي��ره ال �ع��راق��ي ج�لال
ال �ط��ال �ب��ان��ي ،إن ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت��رك
وم��واص �ل��ة امل � �ش� ��اورات ب�ي�ن ط �ه��ران
وب� � � �غ � � ��داد ي � �ص � �ب� ��ان ف� � ��ي م �ص �ل �ح��ة
ّ
الشعبني الصديقني ،ويعززان األمن
واالستقرار والسالم في املنطقة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع ��رب ال��رئ�ي��س ال�ع��راق��ي
ع ��ن ارت �ي ��اح ��ه ل �ل �ع�لاق��ات امل�ت�ن��ام�ي��ة
ب �ي��ن ال � �ب� �ل ��دي ��ن ،وق� � � ��ال إن «ت �ع ��زي ��ز
ال � �ع �ل�اق� ��ات األخ � ��وي � ��ة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين

البلدين وتوسيع التعاون في جميع
امل�ج��االت يخدمان مصالح البلدين
وال �ش �ع �ب�ي�ن ال �ص��دي �ق�ي�ن وال �ج ��اري ��ن
ودول املنطقة».
في هذه األثناء ،شدد وزيرا خارجية
ال� �ع ��راق وإي � � ��ران ع �ل��ى أن ال �ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن م �ت �م �ي��زة،
وأع �ل �ن ��ا إح � � ��راز ت� �ق ��دم ك �ب �ي��ر ف ��ي م��ا
يتعلق بالحدود بني البلدين.
وقال صالحي ،خالل مؤتمر صحافي
م �ش �ت��رك ف ��ي خ� �ت ��ام م �ب��اح �ث��ات��ه م��ع
زيباري ،إنه تقرر في اللقاء متابعة
جميع ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�ه��م البلدين
ب �ج��دي��ة وإغ� �ل��اق امل �ل �ف��ات ال �س��اب �ق��ة.
وأشار إلى أن النائب األول للرئيس
اإلي� � ��ران� � ��ي ،م �ح �م��د رض � ��ا رح �ي �م��ي،
س� �ي ��زور ب� �غ ��داد ف ��ي  6ت �م��وز امل�ق�ب��ل
ل �ح �ض��ور اج �ت �م��اع ل �ج �ن��ة ال �ت �ع��اون
االق � �ت � �ص� ��ادي امل� �ش� �ت ��رك ب�ي��ن إي � ��ران
وال � �ع ��راق ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن م�ن��دوب�ين
ع ��ن ع � ��دد م ��ن ال� �ش ��رك ��ات اإلي ��ران� �ي ��ة
املهمة سيرافقون رحيمي في زيارته
للعراق.
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق ��ال وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ع ��راق ��ي إن ح �ك��وم��ة ب �ل ��اده ت �ب��ذل
م �س��اع �ي �ه��ا إلط� �ل ��اق س � � ��راح ج�م�ي��ع
السجناء اإليرانيني في العراق.
نوويًا ،قال رئيس هيئة الطاقة الذرية
اإلي��ران �ي��ة ،ف��ري��دون ع�ب��اس��ي دوان ��ي،
إن��ه أج��رى م�ح��ادث��ات «ج�ي��دة للغاية
وتتسم بالشفافية» م��ع امل��دي��ر العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يوكيا
أمانو .وقال إن الجانبني تعهدا بحل
املشكالت من خالل مزيد من الحوار
ف��ي املستقبل ،مضيفًا عقب اجتماع
ن � ��ادر م ��ع ي��وك �ي��ا ف ��ي ف�ي�ي �ن��ا أن� ��ه «ال
خ�لاف��ات ف��ي وج�ه��ات ال�ن�ظ��ر بيننا».
وأش��ار إل��ى إن��ه دع��ا أمانو «وزم�لاءه
إل � ��ى زي � � ��ارة أي م� �ك ��ان ي ��رغ� �ب ��ون ف��ي
كل منشآتنا النووية».
زيارته في ُ
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،أف � � � � ��رج ع � ��ن ال� �ص� �ح ��اف ��ي
ال �ن��اش��ط اإلي ��ران ��ي ف��ي م �ج��ال حقوق
اإلن � �س ��ان ،ع �م��اد ال ��دي ��ن ب ��اق ��ي ،ال ��ذي
أم�ض��ى عقوبة ف��ي السجن استمرت
س� �ن ��ة إث� � ��ر ص� � � ��دور ح� �ك ��م ع �ل �ي ��ه ف��ي
ت�م��وز  ،2010حسبما ذك ��رت وس��ائ��ل
ً
إع�ل�ام ن�ق�لا ع��ن محاميه .وق��د اعتقل
ب��اق��ي أواخ ��ر ك��ان��ون األول  2009مع
مئات املعارضني اإلصالحيني ،غداة
ت�ظ��اه��رات مناهضة للحكومة سقط
خاللها ثمانية قتلى وعدد كبير من
الجرحى في طهران.
(إرنا ،مهر ،أ ف ب،
يو بي آي ،رويترز)

أمس،
قالت السلطات الروسيةُ ،
إن  44شخصًا على األقل قتلوا
عندما تحطمت طائرة ركاب
واشتعلت فيها النيران أثناء
محاولتها الهبوط وسط ضباب
كثيف في شمال غرب روسيا.
وتحطمت الطائرة ،وهي من طراز
«توبوليف ـ ـ  »134وعلى متنها
 43راكبًا وطاقم من تسعة أفراد،
على طريق يبعد حوالى  700متر
من املدرج في مطار بيسوفيتس
خارج مدينة بتروزافودسك.
وقالت املتحدثة باسم وزارة
الطوارئ ،ايرينا اندريانوفا
تشير الى أن
األولية
ُ
«املعلومات ُ
 44شخصًا قتلوا ،كما أصيب
ثمانية أشخاص بجروح ،سبعة
منهم إصاباتهم خطيرة للغاية».
(رويترز)

برلوسكوني يحصل
على ثقة البرملان
فاز رئيس الحكومة اإليطالية،
سيلفيو برلوسكوني (الصورة)،
أمس ،بتصويت ّ
مهم على الثقة
ّ
في البرملان ،مثل أول اختبار
أساسي له في البرملان منذ أن
ُمني بهزائم في االنتخابات
املحلية األخيرة ،وفي أربعة
استفتاءات وطنية .وقالت وكالة
«أنسا» اإليطالية إن حكومة

برلوسكوني فازت بتصويت
ملجلس النواب ،بشأن إجراءات
التحفيز االقتصادية ،ونالت ثقة
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صوتوا
ّ
ضد الثقة ،فيما ّقدم حزب رابطة
الشمال ،الشريك األصغر في
ائتالف يمني الوسط الحاكم ،دعمًا
مهمًا إلى برلوسكوني بعدما كان
قد ّ
هدد بسحب دعمه.
وقد امتنع نائبان عن التصويت،
فيما قال زعيم معارضة يسار
الوسط ،من الحزب الديموقراطي،
بيير لويغي برساني ،إن مستقبل
الحكومة ال يزال هشًا.
(يو بي آي)

◄

وفيات

►

رق ��د ع �ل��ى رج� ��اء ال �ق �ي��ام��ة امل �ج �ي��دة ن�ه��ار
األحد  19حزيران  2011املأسوف عليه
رجل األعمال املرحوم
جورج بشاره عيسى

◄ مبوب

►

نداء إنساني
مطلوب كلية م��ن فئة  03/939085 +Aـــ
.09/213481

مفقود

قنصل لبنان الفخري في جنوب أفريقيا
زوجة الفقيد :ساميا زينو عيسى
ش � �ق � �ي � �ق � ��اه :ادم � � � � � ��ون ع � �ي � �س� ��ى وأوالده
وعائالتهم
جوزف عيسى وعائلته
شقيقاته :صونيا زوج��ة ج��وزف غبريال
وأوالدهما وعائالتهم (في املهجر)
جورجيت زوج��ة ج��ورج ب��درا وأوالدهما
وعائالتهم
ماري زوجة جورج أبي خليل وأوالدهما
وعائالتهم
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال� �ص�ل�اة ل� ��راح� ��ة ن �ف �س��ه ن �ه��ار
الخميس  23الجاري الساعة الثالثة بعد
الظهر ف��ي كنيسة م��ار غبريال للسريان
األرثوذكس ـــــ عجلتون ثم ينقل الجثمان
إل��ى م��داف��ن م��ار ال �ي��اس بطينا للسريان
األرث��وذك��س ح�ي��ث ي ��وارى ف��ي ال �ث��رى في
مدافن العائلة.
تقبل التعازي نهار الخميس  23حزيران
قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار
غبريال للسريان األرثوذكس ـــــ عجلتون
اع�ت�ب��ارًا م��ن ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة قبل
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
وتقبل ال�ت�ع��ازي أي��ام األرب �ع��اء والجمعة
والسبت  22و 24و 25ال�ج��اري ف��ي منزل
الفقيد في عجلتون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى
الحاج أبو علي أحمد خليل سنان
أرملته :الحاجة بهية زيبارة
أوالده :علي ،محمد ،العقيد سمير مدير
محافظة النبطية للمديرية العامة ألمن
ال� ��دول� ��ة (زوج � �ت� ��ه س ��وس ��ن ب � ��در ال ��دي ��ن)
وخليل (زوجته راغدة بدر الدين)
بناته :الحاجة سميرة أرملة املرحوم علي
زب �ي��ب ،ال�ح��اج��ة أم ��ال زوج ��ة ال �ح��اج علي
كركي ،ن��وال أرملة املرحوم نصار حيدر،
دالل زوج� ��ة ال �س �ي��د م�ح�م��د ح �ي��در حسن
والحاجة هدايا
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ف� ��ي م� �ن ��زل ال �ف �ق �ي��د ف��ي
النميرية اليوم األربعاء  22حزيران وتقام
ذكرى الثالث الساعة السادسة عصرًا في
حسينية البلدة.
وت�ق�ب��ل ال�ت�ع��ازي ف��ي ب �ي��روت م��ن الساعة
ال ��راب� �ع ��ة ح �ت��ى ال �س��اب �ع��ة م ��ن ب �ع��د ظ�ه��ر
ال�خ�م�ي��س ال��واق��ع ف�ي��ه  23ح��زي��ران 2011
ف��ي مجمع اإلم ��ام ش�م��س ال��دي��ن الثقافي
التربوي ـــــ تقاطع شاتيال.
وتقام ذكرى األسبوع في حسينية بلدته
النميرية ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة من
صباح يوم األحد الواقع فيه  26حزيران.
اآلسفون :آل سنان وزيبارة وأنسباؤهم
وعموم أهالي بلدة النميرية.
ان �ت �ق �ل��ت إل � ��ى رح �م �ت��ه ت �ع��ال��ى ف�ق�ي��دت�ن��ا
الغالية املرحومة
الحاجة فاطمة يوسف
حرم الحاج جميل سلوم
أوالدها :املرحوم الدكتور محمد ،الدكتور
علي ،الدكتور أحمد ،ومالك ،وعبد األمير
وحسني سلوم
ابنتاها :منى زوجة محمد حيدر سعيد
وهناء زوجة العميد ماهر الطفيلي
يصلى على جثمانها الطاهر عند الساعة
الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم األربعاء
 22حزيران وتوارى في الثرى في جبانة
مدينة النبطية.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب �ع��د ال ��دف ��ن ف ��ي م�ن��زل�ه��ا
طريق مرجعيون بناية خ�ض��را ،الطابق
ال �ث��ال��ث ـ�ـ �ـ �ـ �ـ ل� �ل ��رج ��ال ،وف� ��ي م �ن ��زل ول��ده��ا
ال��دك�ت��ور علي س�ل��وم ،ملك ج��واد غندور،
الطابق األول ـــــ للنساء.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل سلوم ،آل يوسف ،آل سعيد،
آل الطفيلي وعموم أهالي مدينة النبطية.

ف �ق��دت ال �ع��ام �ل��ة NARGIZ DELOWAR
 KHANمن التابعية البنغالدشية جواز
س �ف ��ره ��ا ،وإق ��ام �ت �ه ��ا ال �س �ن��وي��ة وإج � ��ازة
العمل .الرجاء ممن يجدهم االتصال على
الرقم 03/177141
فقد جواز سفر باسم حسني احمد صبرا
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/890079
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ران �ي��ا ك��ام��ل بدير
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/670404
فقد ج��واز سفر ب��اس��م ف��رح حسني ب��واب
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/608644
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ح�س��ن ع�ل��ي ح��رز
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/100230
فقد جواز سفر باسم محمد هاني سرور
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/070756
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��إس��م خ��دي �ج��ة س�ع��دو
مطر لبنانية الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 76/614011
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��إس ��م ف � ��وزي م�ح�م��ود
االخ ��رس لبناني الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/031561
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