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◄ وفيات ►

إيران

أداء واشنطن «النووي»
 ...يقلق الروس واألوروبيين
ّ
تـتــزايــد م ـخــاوف مختلف األط ــراف املــوقـعــة
عـلــى ّ االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــن األداء األمـيــركــي
املـتـعــلــق بـهــذا امل ـلــف ،خـصــوصــا فــي الــوقــت
الذي ّ
تروج فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب
ل ـف ـكــرة «إعـ ـ ــادة مــراج ـعــة االت ـ ـفـ ــاق» .وفـيـمــا
نـقـلــت صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
قلقًا أوروبيًا من املآالت التي قد تتجه إليها
األم ــور ،فقد قــال مساعد وزي ــر الخارجية
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،سـ ـي ــرغ ــي ريـ ــاب ـ ـكـ ــوف ،ل ــوك ــال ــة
«تسنيم» اإليرانية أمس ،إن أفعال واشنطن
تتناقض مع أصــل االتفاق النووي وروحــه،
مـشـيـرًا إل ــى أن «أم ـيــركــا جعلت مــن العالم
ره ـي ـنــة ب ـي ــده ــا ،بـمـمــاطـلـتـهــا ف ــي مــوضــوع
مراجعة السياسات حيال إيران».
وفيما أشار ريابكوف إلى املذكرة التي بعث
بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى
مـســؤولــة السياسة الـخــارجـيــة فــي االتـحــاد
األوروب ــي فيدريكا موغريني ،والتي تطرق
فيها إلى نقض أميركا لالتفاق النووي ،فقد
أكــد أن «أمـيــركــا ط ــوال فـتــرة تنفيذ االتـفــاق
ال ـن ــووي لــم تـعـمــل بـمـسـتــوى أق ــل مـ ّـمــا كــان
يتوقع منها وحسب ،بل إنها تعمل بشكل
يتعارض مع التزاماتها» .وأوضــح مساعد
وزير الخارجية الروسي أن «هناك سياسة
ردع مستمرة تنتهجها أمـيــركــا ،ال سيما
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـنــاش ـطــن االق ـت ـصــاديــن
واملاليني في العالم» .وقال« :حذرنا الواليات
املتحدة في ما يخص السعي أكثر لفرض

إرادت ـه ــا السياسية عـلــى إي ــران واآلخــريــن،
األمــر الــذي من شأنه تقويض البنية الكلية
ل ــات ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي» .وفـ ــي س ـي ــاق مـتـصــل،
ذك ــرت صحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»،
أول من أمس ،أن «الدبلوماسيني األوروبيني
يـعــربــون عــن قـلــق مـتــزايــد بـشــأن نـيــة إدارة
الرئيس األميركي تمديد مراجعتها لالتفاق
النووي ،ما ّ
يهدده من خالل الحد من الفوائد
ّ
االقتصادية املصممة لضمان امتثال إيران».
ووفق الصحيفة ،فإن املسؤولني األوروبيني
يعكفون على إبداء تفاؤلهم في العلن بشأن
بـقــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة كـجــزء مــن االت ـفــاق،
ّ
«يصرحون في السر عن قلق بشأن
ولكنهم
مآالت املراجعة األميركية» .وفي هذا اإلطار،
أوضـحــت الصحيفة أن هــؤالء «يـقــولــون إن
واشنطن تقدم القليل من الردود» ،مشيرين
ـاء واضــح
إلــى أنـهــا «لــم تـعـ ِـط أي تــاريــخ انـتـهـ ّ
ل ـل ـم ــراج ـع ــة ،ول ـ ــم ت ــوض ــح م ــن ي ــؤط ــر ه ــذه
العملية».
مــع ذل ــك ،يعتقد املـســؤولــون األوروب ـيــون أن
إدارة ترامب لن تتخلى عن االتفاق النووي،
ولكن العديد منهم يخافون من أن واشنطن
«ستبقيه قـيــد املــراج ـعــة امل ـت ـجــددة» .كــذلــك،
يـخــاف الدبلوماسيون األوروب ـي ــون مــن أنه
«في حال بقي االلتزام األميركي غير مؤكد،
فقد ت ـ ّ
ـرد إي ــران على ذلــك مــن خــال القيام
بانتهاكات محدودة».
(األخبار)

البرازيل

حكم «سياسي» يطاول دا سيلفا

تـســع س ـنــوات وس ـتــة أش ـهــر هــي فترة
ال ـس ـج ــن ال ـت ــي أن ــزل ــت ب ـح ــق الــرئ ـيــس
ال ـب ــرازي ـل ــي األس ـب ــق ل ــوي ــس ايـنــاسـيــو
لـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا .ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر عــن
رئ ـيــس محكمة كــوريـتـيـبــا ،سيرجيو
مــورو ،بحق لــوال لن يكون الختام في
م ـس ــار ال ــدع ــوى ال ـق ـضــائ ـيــة املــرفــوعــة
ضد الرئيس اليساري ،بتهم «الفساد»
و«غسل األموال» ،إذ سيكون باإلمكان
استئنافه ،وهو طليق ،حسبما أوضح
فريق الدفاع.
وسـ ـي ــرك ــز م ـح ــام ــو ل ـ ـ ــوال ،فـ ــي امل ـس ــار
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى ،فـ ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ،عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـع ـت ـب ــرون ــه
ان ـح ـيــازًا م ــن قـبــل ال ـقــاضــي سيرجيو
م ــورو ضــد الــرئـيــس ال ـي ـســاري ،وذلــك
ألس ـ ـبـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة .وك ـ ــان ال ـقــاض ــي
الـفــدرالــي ،فاليسني أوليفيرا ،قــد أمر
في كانون األول املاضي ،بإحالة لوال،
وابنه كالوديو لولينها ،على القضاء
للمحاكمة ،بتهمة التورط في التغطية
عـلــى «ج ــرائ ــم» األخ ـيــر ،وقـبــولــه رشـ ًـى
من مجموعات ضغط مختلفة ،لتأمني
مصالحها ومشاريعها الكبرى ،التي

ك ــان ــت ت ـن ـف ــذه ــا مل ـص ـل ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة
البرازيلية.
ومن بني االتهامات املوجهة إلى لوال،
ت ـل ـق ـيــه «رش ـ ـ ـ ــوة» ب ـق ـي ـمــة  3.7مــايــن
ريــاس ( 1.2مليون دوالر) ،على شكل
عـمـلـيــات تــرمـيــم قــامــت بـهــا مجموعة
«أواس ـ ـ ـ أس أي ـ ــه» ال ـه ـنــدس ـيــة لشقة
يملكها فــي أح ــد امل ـســابــح ،فــي مقابل
ت ـمــريــر ع ـق ــود ملـصـلـحـتـهــا م ــع شــركــة
«بتروباس» النفطية اململوكة للدولة.
وي ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـح ـك ــم
ال ـق ـضــائــي ،ع ــن «ص ـف ـقــات مـشـبــوهــة»
تــورط فيها لــوال خــال الفترة املمتدة
بــن ال ـعــامــن  2013و ،2015أي خــال
واليـ ـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ــه ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة دي ـل ـم ــا
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ،الـ ـ ـت ـ ــي ن ـ ـجـ ــح ال ـ ـي ـ ـمـ ــن فــي
إسقاطها دستوريًا ،واملجيء برئيس
م ــن ص ـف ــوف ــه ه ــو م ـي ـش ــال ت ــام ــر ،قـبــل
أشـهــر ،فــي مــا ُعـ ّـد «انـقــابــا دستوريًا»
على الحكم اليساري.
ويأتي الحكم على لوال في وقت حساس
جدًا للتيار اليساري في البرازيل ،الذي
يشكل لــوال رم ـزًا تاريخيًا لــهُ .
ويحسب
ّ
للرئيس البرازيلي األسبق الــذي تحول
إل ــى ايـقــونــة لـلـيـســار الــاتـيـنــي ،تنفيذه
برنامجًا يـســاريــا مـنـحــازًا إلــى مصلحة
الطبقات األكثر فقرًا في البرازيل ،وهو ما
أخرج مئات اآلالف من دائرة الفقر املدقع.
وب ـ ــرغ ـ ــم ك ـ ــل الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــوم
ح ــول ــه ،وف ــري ـق ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ـم ــا فــي
ذلـ ــك روسـ ـي ــف ،فـ ــإن شـعـبـيـتــه ال ت ــزال
محافظة على زخمها ،وهــو ما أظهره
استطالع لـلــرأي ،نشر الشهر املاضي،
وأظ ـه ــر أن الــرئ ـيــس األس ـب ــق ،يتصدر
نـ ّـيــات التصويت بالنسبة إلــى الــدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية العام
املقبل .ولذلك ،فقد اعتبر رئيس «حزب
ال ـع ـمــال» ،الـيـســانـتــو غليسي فــوفـمــان
أن الحكم على لوال «سياسي» ،مشددًا
على أنــه يستهدف منعه مــن الترشح
ل ـل ــرئ ــاس ــة ،ف ــي حـ ــال ف ـق ــدان ــه ال ـح ـقــوق
امل ــدن ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو ع ـل ــى األق ــل
التأثير على سمعته االنتخابية.
(األخبار)
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الـ ـقـ ـي ــادة ال ـق ـط ــري ــة لـ ـح ــزب طـلـيـعــة
لبنان العربي االشتراكي
فرع الشهيد تحسني األطرش
ينعيان الى األمــة رفيق الشعب في
معاركه نائب طرابلس سابقًا
ن ــائ ــب األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـبـعــث
العربي االشتراكي
رئيس حــزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي
املجاهد الكبير املناضل الدكتور
عبد املجيد الرافعي
ابــن املــرحــوم الشيخ محمد الطيب
الرافعي
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ـن ــاضـ ـل ــة ل ـي ـل ــى زه ـ ــدي
بقسماطي
أش ـقــاؤه عـبــد الـكــريــم وخــالــد وعبد
ال ــرحـ ـم ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
الطيب الرافعي
شقيقاته يمن أرملة املرحوم وجيه
ال ــراف ـع ــي وسـ ـع ــاد زوج ـ ــة األس ـت ــاذ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـه ــال ونـ ـج ــا زوجـ ــة
املهندس عبد الغني ميقاتي
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
فـ ـي ــاض دن ـ ـ ــدش وامل ـ ــرح ـ ــوم أس ـعــد
فـيــاض دنــدشــي وامل ــرح ــوم املختار
زهير بقسماطي
أوالد أش ـ ـقـ ــائـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة زي ـن ــة
والدكتورة لينا وفدى ومنى ومايا
واملهندس محمد عــارف واملحامي
ح ـ ـسـ ــان وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـب ــد ال ـك ــري ــم
وخبير التنمية الدولية عبد املجيد
وعلي طيب الرافعي
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه س ـك ـي ـن ــة وه ـن ــا
وسـنـيــة ومصطفى الـشـهــال ونــدى
وامل ـه ـنــدس غ ـســان ونـبـيــل الــرافـعــي
واملهندس بسام وسلمى ميقاتي
ّ
ُيصلى على جثمانه الطاهر عقب
صـ ــاة ع ـص ــر الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس 19
شـ ــوال  1438هـ ــ .امل ــواف ــق  13تـمــوز
2017م .فـ ــي امل ـس ـج ــد امل ـن ـص ــوري
الكبير ويـ ــوارى فــي مــدفــن العائلة
في باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل
الفقيد ،أبي سمراء.
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث في فندق كواليتي
ان – امل ـعــرض ،مــن الـســاعــة  11قبل
الظهر حتى األولى بعد الظهر ومن
ً
مساء.
الساعة  5عصرًا حتى 8
ولـلـنـســاء بــاقــي أيـ ــام األس ـب ــوع في
منزل الفقيد ،أبي سمراء من الساعة
 11قبل الظهر حتى  1:00بعد الظهر
ً
مساء.
ومن الساعة  5عصرًا حتى 8

طــرابـلــس وآل الـطـيــب الــرافـعــي وآل
البقسماطي وآل امليقاتي
ينعون الــى األمــة رفيق الشعب في
معاركه نائب طرابلس سابقًا
ن ــائ ــب األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـبـعــث
العربي االشتراكي
رئيس حــزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي
املجاهد الكبير املناضل الدكتور
عبد املجيد الرافعي
ابــن املــرحــوم الشيخ محمد الطيب
الرافعي
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ـن ــاضـ ـل ــة ل ـي ـل ــى زه ـ ــدي
بقسماطي
أش ـقــاؤه عـبــد الـكــريــم وخــالــد وعبد
ال ــرحـ ـم ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
الطيب الرافعي
شقيقاته يمن أرملة املرحوم وجيه
ال ــراف ـع ــي وسـ ـع ــاد زوج ـ ــة األس ـت ــاذ
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـه ــال ونـ ـج ــا زوجـ ــة
املهندس عبد الغني ميقاتي
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
فـ ـي ــاض دن ـ ـ ــدش وامل ـ ــرح ـ ــوم أس ـعــد
فـيــاض دنــدشــي وامل ــرح ــوم املختار
زهير بقسماطي
أوالد أش ـ ـقـ ــائـ ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة زي ـن ــة
والدكتورة لينا وفدى ومنى ومايا
واملهندس محمد عــارف واملحامي
ح ـ ـسـ ــان وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس عـ ـب ــد ال ـك ــري ــم
وخبير التنمية الدولية عبد املجيد
وعلي طيب الرافعي
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه س ـك ـي ـن ــة وه ـن ــا
وسـنـيــة ومصطفى الـشـهــال ونــدى
وامل ـه ـنــدس غ ـســان ونـبـيــل الــرافـعــي
واملهندس بسام وسلمى ميقاتي
ّ
ُيصلى على جثمانه الطاهر عقب
صـ ــاة ع ـص ــر الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس 19
ش ــوال  1438ه ــ .املــوافــق ل ــ 13تموز
2017م .فـ ــي امل ـس ـج ــد امل ـن ـص ــوري
الكبير ويـ ــوارى فــي مــدفــن العائلة
في باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل
الفقيد ،أبي سمراء.
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث في فندق كواليتي
ان – امل ـعــرض ،مــن الـســاعــة  11قبل
الظهر حتى األولى بعد الظهر ومن
ً
مساء.
الساعة  5عصرًا حتى 8
ولـلـنـســاء بــاقــي أيـ ــام األس ـب ــوع في
منزل الفقيد ،أبي سمراء من الساعة
 11قبل الظهر حتى  1:00بعد الظهر
ً
مساء.
ومن الساعة  5عصرًا حتى 8

انتقلت الى رحمته تعالى
رنده أحمد سامح الخالدي
وال ــدتـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ع ـن ـبــرة ســام
الخالدي
زوجها :املرحوم السفير ضياء الله
ال ـ ـف ـ ـتـ ــال نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
السورية سابقا
اوالدهـ ـ ـ ــا :ال ــدكـ ـت ــورة مل ـي ــاء زوج ـهــا
ال ــدك ـت ــور م ــوري ــس س ـع ــادة وأدي ــب
زوجته غدير الخطاب
اشقاؤها :املرحومة سالفة الدكتور
وليد
املــرحــوم الدكتور أســامــة والدكتور
طريف
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر
اليوم الخميس  13تموز  2017م في
مقام اإلمام األوزاعي
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت  14و 15ت ـمــوز ف ــي ن ــادي
خــري ـجــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة من
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ح ـت ــى ال ـســاب ـعــة
مساء.

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
يـنـعــون بـمــزيــد مــن االس ــف زميلهم
املأسوف عليه
النائب السابق الدكتور عبد املجيد
الرافعي
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى امــس
االربعاء  ١٢تموز ٢٠١٧
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة بارعة املرعبي
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم الــدك ـتــور سـعــدالـلــه
إسماعيل الخليل
وال ــده ــا امل ــرح ــوم ال ـن ــائ ــب الـســابــق
خالد بك عبد القادر املرعبي
وال ــدت ـه ــا ال ـح ــاج ــة امل ــرح ــوم ــة يمن
محمود علي باشا املرعبي
شقيقاها :املرحوم خلدون املرعبي،
زوج ـت ــه هــالــة الـحـصـنــي ،والـنــائــب
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق طـ ــال املــرع ـبــي،
زوجته وداد طرابلسي.
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا :ع ـ ــزه ،زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
م ـح ـمــد األسـ ـع ــد امل ــرعـ ـب ــي ،ول ـي ـلــى
وضـ ـ ـح ـ ــوك زوج ـ ـ ـ ــة ك ـ ـلـ ــود دوري ـ ـ ـ ــه،
وض ـ ـحـ ــى زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـفـيــف
العريس ،وهزار زوجة غازي سالم.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس ١٣
تـمــوز فــي ن ــادي جمعية متخرجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت,
الحمرا ساحة الــورديــة من الساعة
الثانية حتى الساعة السابعة.
.اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ــرع ـب ــي وال ـخ ـل ـيــل
والصباح ودوريــه وعريس وسالم
وحصني وطرابلسي وأنسباؤهم

◄ ذكرى ►
بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة
لوفاة املأسوف على صباها
مريام رضا سعادة
ُي ــرج ــى م ـ ّـم ــن ع ــرف ـه ــا وأح ـ ّـبـ ـه ــا أن
يذكرها بالخير ،وأن يهديها ثواب
الفاتحة ،أو يدعو
السورة املباركة
ّ
لها أن يكون مثواها الجنة.

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
Nazrit hailu wolde
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/956584
غادرت العامله االثيوبيه
Nejat oumer hussen
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/231616

