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◄ وفيات ►

إيران

زيرة العربية!
الهجوم يحمل
بصمات تنظيم
القاعدة (أ ف ب)

بدء صياغة االتفاق مع الغرب للمرة الثانية
عقد اجتماع ،أمس ،بني مساعدي وزير
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي ع �ب��اس ع��راق�ج��ي
ومجيد تخت روانجي ومساعدة املمثلة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ل�لات�ح��اد
األوروب � � � � � ��ي ،ه �ي �ل �غ��ا أش � �م � �ي ��ت ،ل �ل �ب��دء
بصياغة نص مسودة االتفاق النهائي.
وه��ي خ�ط��وة شبيهة بتلك ال�ت��ي جرت
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�خ��ام�س��ة م��ن امل�ف��اوض��ات
ال �ن��ووي��ة ح�ي��ث ب ��دأ امل�ج�ت�م�ع��ون بخط
اإلط � ��ار ال�ت�م�ه�ي��دي مل��ا ت�س�م�ي��ه ط �ه��ران
ب��رن��ام��ج العمل امل�ش�ت��رك ،ف��ي ح�ين كان
التعثر وال�ب��طء سمتي امل�ح��ادث��ات ،في
�ت توقع فيه دبلوماسيون غربيون
وق� ٍ
ع��ودة ال��وف��ود ال��ى ب�لاده��ا للتشاور ثم
اس �ت �ئ �ن��اف امل �ف��اوض��ات ق �ب��ل  20ت�م��وز
الجاري.
وش � �ه� ��د ال� � �ي � ��وم ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن ال �ج ��ول ��ة
ال�س��ادس��ة ل �ق��اءات ثنائية على هامش
الجلسة الرسمية ،إذ عقد مساعد وزير
ال �خ��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي ع �ب��اس ع��راق�ج��ي
محادثات ثنائية مع نظيره األميركي
ورئ� �ي ��س وف� ��د ب �ل��اده ف ��ي امل �ف ��اوض ��ات
وليام بيرنز .وسبق هذا اللقاء اجتماع
قصير بني عراقجي وهيلغا أشميت.
وك� ��ان امل �ت �ح��دث ب��اس��م امل�م�ث�ل��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل �ل �س �ي��اس��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف � ��ي االت � �ح� ��اد
وقت
األوروبي مایكل مان قد أعلن ،في ٍ
سابق ،أن ع��ودة وف��ود ال��دول الست في
املفاوضات الی عواصمها إلجراء املزید
من التشاور محتملة ،إذا تطلب األم��ر،
ع �ل��ى أن ت �ع��ود ال ��وف ��ود امل �ف��اوض��ة ال��ى
ف�ي�ي�ن��ا م��ن ج��دي��د ،ب�ع��د أي� ��ام ،مل��واص�ل��ة
املفاوضات.
وع ��ن أج � ��واء ج �ل �س��ات ال �ت �ف ��اوض ،أك��د

م��ان أن ممثلي ال��وف��ود ق��دم��وا وجهات
ن �ظ��ره��م خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال �ع��ام ب�ش��أن
كیفیة م�س��ار امل �ف��اوض��ات خ�ل�ال األی��ام
املقبلة ،مشيرًا ال��ى أن مجموعة ()1+5
«ح � �ش� ��دت م �س��اع �ی �ه��ا ك ��اف ��ة ل �ل �ت��وص��ل
ال��ی االت�ف��اق الشامل والنهائي بحلول
 20ت �م��وز ال � �ج� ��اري» ،م �ع��رب��ًا ع ��ن أم�ل��ه
بمواصلة إیران الهدف نفسه أيضًا.
م��ن ج �ه��ةٍ أخ� ��رى ،ت��وق��ع دب�ل��وم��اس�ي��ون
غربيون قريبون من جلسات التفاوض
أن تستمر الصعوبة ف��ي التوصل الى
االتفاق قبل املوعد املحدد في  20الشهر
الجاري.

عراقجي :تقلیص
عدد أجهزة الطرد
المركزي الناشطة هو
مجرد تكهنات

وت�ح��دث دب�ل��وم��اس��ي غ��رب��ي إل��ى وكالة
روي�ت��رز عن استعداد إي��ران لـ«تقليص
أجهزة الطرد املركزي» ،متابعًا أن العدد
الذي تريده طهران «ال يزال غير مقبول».
وأض��اف امل�س��ؤول نفسه أن ق��درة إي��ران
على التخصيب ف��ي املستقبل ستكون

«جزءًا صغيرًا من القدرة التي تمتلكها
في الوقت الحالي».
م��ن جهته ،رأى رئ�ي��س ال��وف��د اإلي��ران��ي
امل�ف��اوض عباس عراقجي أن م��ا نقلته
ب� �ع ��ض وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام ع� ��ن م��واف �ق��ة
ال��وف��د اإلی��ران��ي علی ال�ق�ی��ود ال�ج��دی��دة،
م��ن بينها تقلیص ع��دد أج�ه��زة الطرد
املركزي الناشطة ،هو مجرد «تكهنات
م� ��ن ب� �ع ��ض وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام ال �س �ی �ئ��ة
السمعة» ومن بعض األشخاص الذين
يعملون فقط علی تعكیر صفو األجواء
اإلیجابیة في املفاوضات.
من جهته ،أعلن مساعد وزير الخارجية
الروسي سيرغي ريابكوف ،في مقابلة
ص �ح��اف �ي��ة ،أن روس� �ي ��ا ت� ��رى «ف ��رص ��ًا»
ل �ن �ج��اح امل� �ف ��اوض ��ات ال� �ج ��اري ��ة ،وذل ��ك
ب�ف�ض��ل «اإلرادة ال �س �ي��اس �ي��ة» م��ن قبل
املشاركني ،إضافة الى «نوع من الشعور
ب��ال�خ��وف م��ن ال�ف�ش��ل ،م��ا يشكل إش��ارة
إيجابية في الوضع الحالي» .وأشار في
مقابلة مع موقع صحيفة «كومرسانت»
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� � ��ى أن ال� ��وق� ��ت ض�ي��ق
«ل�ك��ن ال�ف��رص م��وج��ودة» ،م��ؤك�دًا «ع��دم
وج��ود أسباب للتخوف من أن يتحول
ال� ��وض� ��ع ف� ��ي أوك� ��ران � �ي� ��ا ال � ��ى «ق �ن �ب �ل��ة»
ب��إم �ك��ان �ه��ا أن «ت �ن �س��ف» امل �ف ��اوض ��ات،
ً
قائال إن «زمالءنا األميركيني وغيرهم
م��ن االت �ح ��اد االوروب� � ��ي امل �ش��ارك�ي�ن في
العملية مقتنعون على غرار الصني بأن
الجميع سيستفيد ف��ي ح��ال التوصل
ال� ��ى ات � �ف� ��اق» .وأض � � ��اف م �س��اع��د وزي ��ر
الخارجية الروسي ،في املقابلة نفسها،
أن موسكو «ليس لديها أجندة خفية».
(إرنا ،فارس ،رويترز ،أ ف ب)

بكين :سياسات طوكيو بربرية!

ما قل
ودل
استخدمت الشرطة
اليونانية أمس قنابل الغاز
املسيل للدموع لتفريق
العشرات من أنصار حزب الفجر
الذهبي القومي العنصري ،الذين
تجمعوا أمام ُاملحكمة العليا
في أثينا ،التي نقل إليها زعيم
الحزب في إطار التحقيق في
ممارسات هذا الحزب النازي
الجديد .وقال املتظاهرون
للصحافيني «وجودكم غير
مرغوب فيه هنا» ،وهو
األسلوب الذي كثيرًا ما
يستخدمه الفجر الذهبي ،الذي
لم تعد قناة التلفزيون تدعو
نوابه إلى الظهور
على شاشاتها.
(أ ف ب)

ي ��واص ��ل ال��رئ �ي��س ال �ص �ي �ن��ي ش ��ي ج�ين
بينغ زيارته إلى سيول ،في إطار تعزيز
الدور الدبلوماسي لبكني في محيطها،
تحديدًا في شبه الجزيرة الكورية .وغداة
إرسال شي ونظيرته الكورية الجنوبية
رس��ائ��ل إل ��ى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ع��ن ض ��رورة
ال�ح� ّ�د م��ن النشاط ال�ن��ووي ف��ي املنطقة،
تمحورت لقاءات وتصريحات الرئيس
الصيني أم��س ح��ول امل��وق��ف التاريخي
ل �ب �ك�ي�ن وس � �ي ��ول م ��ن ط ��وك� �ي ��و ،واص �ف��ًا
س�ي��اس��ات األخ �ي��رة ت�ج��اه ب�ل�اده وتجاه
سيول بالـ «البربرية والعدوانية» .كذلك
تخللت زي ��ارة ال��رئ�ي��س ال�ص�ي�ن��ي التي
ُ
ت �ع� ّ�د س��اب �ق��ة ف��ي ت��اري��خ ال �ص�ي�ن ،إذ لم
يسبق للدبلوماسية الصينية أن زارت
ال �ج �ن��وب ق�ب��ل ال �ش �م��ال ،اق �ت ��راح إلق��ام��ة
م��راس��م م�ش�ت��رك��ة م��ع ك��وري��ا الجنوبية
ال �ع��ام امل�ق�ب��ل إلح �ي��اء ذك ��رى انتصارها
ع�ل��ى ال �ي��اب��ان ،م��ا ي��دع��م رغ�ب��ة ب�ك�ين في
أداء دور محوري في محيط ذي صالت
وثيقة بالواليات املتحدة األميركية.
وأع�ل��ن ش��ي ج�ين بينغ ،أم��س ،أن ب�لاده
�اض م� �ش� �ت ��رك م� ��ع ك ��وري ��ا
ي ��رب �ط �ه ��ا م � � � ٍ

ً
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ،إض � ��اف � ��ة ال � ��ى ق �ل ��ق ب �ش��أن
النزعة االستعمارية لليابان في مطلع
القرن العشرين ،مضيفًا أنه يجب على
بكني وس�ي��ول العمل معًا إلن�ش��اء رؤي��ة
صحيحة للتاريخ.
وق� ��ال ش��ي خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ه م��ع رئ�ي��س
ب ��رمل ��ان ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة إن «ل�ل�ص�ين
وك��وري��ا الجنوبية تجربة مشابهة في
التاريخ ومصلحة مشتركة في مسألة
التاريخ املتعلق باليابان» ،مضيفًا أن
برملاني البلدين عمال بفاعلية للحصول
على اعتذار حقيقي من اليابان.
وذك ��رت وس��ائ��ل إع�ل�ام صينية أن شي
اقترح إقامة مراسم مشتركة مع كوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل إلح �ي��اء ذك��رى
ان �ت �ص��اره��ا ع �ل��ى ال� �ي ��اب ��ان ث ��م ت�ح��ري��ر
كوريا املوحدة آنذاك في عام .1945
ك ��ذل ��ك ان �ت �ق��د ش ��ي س �ي ��اس ��ات ال �ي��اب��ان
ت� �ج ��اه ب� �ل��اده وت � �ج ��اه س � �ي ��ول ،واص �ف��ًا
إياها بـ «الحرب البريرية والعدوانية».
واستعاد شي تاريخ الحرب مع اليابان،
إذ ق� ��ال إن ال �ي��اب��ان �يي��ن ش �ن ��وا ع ��دوان ��ًا
ض��د ال �ص�ين وك��وري��ا ف�ض�م��وا األخ �ي��رة

واحتلوا نصف أراضي الصني القارية.
وأض � ��اف ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ف��ي ج��ام�ع��ة
سيول الوطنية أنه عندما كانت الحرب
ض��د ال�ي��اب��ان ف��ي أوج�ه��ا ،ك��ان الشعبان
الصيني وال�ك��وري يتقاسمان املعاناة،
وس � ��اع � ��دا ب �ع �ض �ه �م��ا ب �ع �ض��ا ب��ال �ع��رق
وال� ��دم» .ت�ص��ري�ح��ات ال��رئ�ي��س الصيني
أع �ق �ب��ت ق � ��رار ال �ي ��اب ��ان زي� � ��ادة ق��درات �ه��ا
العسكرية في منطقة املحيط الهادئ.
ورد ك� �ب� �ي ��ر أم� � �ن � ��اء م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
الياباني يوشيهيدي سوجا في مؤتمر
صحافي على ط��رح الرئيس الصيني،
ً
ق��ائ�ل�ا إن «م� �ح ��اوالت ت�ح��وي��ل ال�ت��اري��خ
إل ��ى ق�ض�ي��ة دول �ي��ة ل��ن ت�س�ه��م ف��ي ب�ن��اء
ال� �س�ل�ام وال� �ت� �ع ��اون ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة» .ال��ى
ذل��ك ج��دد ش��ي دع��وت��ه ف��ي ه��ذه الكلمة
ال ��ى ض� ��رورة ن ��زع ال �س�لاح ال �ن��ووي من
شبه الجزيرة الكورية ،غداة دعوته ،مع
نظيرته الكورية الجنوبية ب��ارك جون
هيه* ،الى الحد من السالح النووي في
املنطقة ،في إشار ٍة الى النشاط النووي
املتصاعد لبيونغ يانغ.
(أ ف ب ،األناضول)

آل كبريت وآل حبلي
ي �ن �ع��ون ال �ي �ك��م ب �م��زي��د م ��ن ال��رض��ا
والتسليم بقضاء الله وقدره
وفاة املرحومة
روال رضا كبريت
والدها :األمني رضا كبريت
والدتها :دنانير حبلي
ش�ق�ي�ق��اه��ا :امل �ه �ن��دس م��ال��ك ك�ب��ري��ت
واالستاذ طارق كبريت
شقيقتها :م��ي زوج ��ة االس �ت��اذ عبد
الله شعبان
اع �م��ام �ه��ا :امل��رح��وم ن��اج��ي وع��دن��ان
وكمال ومحمد واملرحوم انور
اخ � ��وال � �ه � ��ا :ال � �ح � ��اج زه � �ي� ��ر واح� �م ��د
وامل� ��رح� ��وم امل� �ق ��دم غ �س��ان وال�ع�م�ي��د
الركن محمد سعيد حبلي
ت��وف��اه��ا ال�ل��ه ص�ب��اح ي��وم الخميس
في  5رمضان 1435هـ
املوافق  03تموز 2014م
وس�ي�ص�ل��ى ع�ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال�ط��اه��ر
بعد ص�لاة الجمعة امل��واف��ق  4تموز
2014م ف� ��ي م �س �ج��د ال �خ��اش �ق �ج��ي
الكائن في محلة قصقص
وتوارى الثرى في مقبرة الشهداء
تقبل التعازي بعد ال��دف��ن ف��ي منزل
والدها الكائن في محلة راس بيروت
ش� � ��ارع ال� �ص� �ي ��دان ��ي م �ق ��اب ��ل اوت �ي ��ل
الشيخ بناية جبر آل ثاني ط.3
وال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث ل�ل��رج��ال والنساء
ف � � ��ي ن� � � � � ��ادي خ � ��ري � �ج � ��ي ال � �ج ��ام � �ع ��ة
االم�ي��رك�ي��ة ــــــ ال��وردي��ة ف��ي الخامس
وال � �س� ��ادس م ��ن ت �م ��وز م ��ن ال �س��اع��ة
الحادية عشرة لغاية الخامسة
اآلس � �ف� ��ون آل ك �ب��ري��ت ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ح �ب �ل��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ان ��درس ��ن ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ش �م��اس ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ش �ع �ب��ان ــــــ
القيسي ــــــ جمال الدين ــــــ الحريري ــــــ
حليحل ــــــ وآل لحام.
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ مبوب ►

مفقود
فقدت وثيقة سفر فلسطينية باسم عماد
أحمد داود .الرجاء ممن يجدها االتصال
على الرقم 70/052928

إلعالناتكم
في صفحة
المبوب والوفيات
ّ

03/662991
مقتل  13جنديًا في شرق أوكرانيا
ذك��ر بيان ص��ادر ع��ن مقر مكتب عملية
مكافحة اإلره��اب في أوكرانيا ،أن ما ال
يقل عن  13جنديًا من الجيش األوكراني
قتلوا في حوادث منفصلة ،أمس ،خالل
معارك مع انفصاليني مؤيدين لروسيا
ف��ي ش��رق ال �ب�ل�اد .ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت
ال ��ذي أع�ل�ن��ت ف�ي��ه امل�ف��وض�ي��ة األوروب �ي��ة
عن عقد اجتماع ،الثالثاء ،في بروكسل
حول تنسيق املساعدة املالية ألوكرانيا،
اس�ت�ع��دادًا للمؤتمر ال��دول��ي للمانحني،
املتوقع نهاية السنة .وأوض��ح املتحدث
ب��اس��م امل�ف��وض�ي��ة أل �ي �خ��ان��درو ال �ث��ورون

دي اسانثا ،أن ممثلي االتحاد األوروبي
وال� � � � � ��دول األع � � �ض� � ��اء وج� � �ه � ��ات م��ان �ح��ة
أخ��رى ،سيشاركون في االجتماع ،الذي
س �ي��رأس��ه امل �ف��وض األوروب� � ��ي لسياسة
الجوار ستيفان فوله.
وأضاف أن االجتماع يرمي إلى «تحديد
أولويات أوكرانيا على املديني القصير
وامل � �ت� ��وس� ��ط وت� �ن� �س� �ي ��ق ،ال� ��دع� ��م امل ��ال ��ي
لكييف قبل املؤتمر الدولي ال��ذي ذكرت
امل �ف��وض �ي��ة أن �ه��ا ت��ري��د ع �ق��ده مل �س��اع��دة
البالد ،على مواجهة حاجتها وإصالح
اقتصادها» .وفي سياق متصل ،أعطى

ال �ب ��رمل ��ان األوك� ��ران� ��ي م��واف �ق��ة م�ب��دئ�ي��ة،
ع �ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون ي�س�م��ح ل�ح�ك��وم��ة
كييف بفرض سيطرة أكبر على قطاع
ّ
ال �ط��اق��ة ،ف��ي م��واج �ه��ة ت�ق��ل��ص إم � ��دادات
الغاز الطبيعي ،بعدما خفضت روسيا
صادراتها الشهر املاضي.
وأق � ��ر ال �ب ��رمل ��ان ،ك ��ذل ��ك ،ال � �ق ��راءة األول ��ى
ّ
ملشروع قانون يمكن ات�ح��ادات شركات
أوكرانية مع شركات أوروبية وأميركية
م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ش �ب �ك��ات ت ��وزي ��ع ال �غ��از
ومنشآت تخزينه املتقادمة في أوكرانيا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

