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وا�شنطن ترف�ض ( ...تتمة �ص)1

الحكومي الراهن وتعزيز تماسكه للحؤول دون تعريض
المناعة الوطنية للخطر ،وإدراكا ً ألهمية التعامل مع الملفات
الحيوية ،ولضرورة تسيير شؤون البالد الملحة ،بروحية
التوافق التي تم اعتمادها في مقاربة جميع الملفات ،خصوصا ً
منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي االستثنائية ،فإنني أعتبر أن
واجبي الوطني والثقة التي أوالني إياها نواب األمة ،يحتمان
علي كما على جميع مكونات حكومة المصلحة الوطنية ،إعطاء
األولوية القصوى في المرحلة الراهنة ،لتسيير عجلة الدولة
بفاعلية وسالسة» .وأمل «أن تشكل النيات الطيبة التي عبر
عنها جميع الفرقاء ،فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي».
من جهته ،أكد وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب أنه ال يمكن أن يسير مجلس ال��وزراء بأعماله وكأن
رئيس الجمهورية موجود ،مشيرا ً إلى أن االتفاق على آلية
جديدة ليس بمكانه .وش��دد بو صعب ،بعد اجتماع تكتل
التغيير واإلص�لاح األسبوعي ،على أن ه��ذه الحكومة هي
حكومة الضرورة لذا يجب التعاون مع األفرقاء كافة ،مشيرا ً
إلى أن ما يقوله الرئيس سالم عن التوافق أمر ضروري ولكن
من دون التعطيل.
في غضون ذلك أكدت مصادر المتحاورين في عين التينة
لـ«البناء» أن وف��دي حزب الله وتيار المستقبل اتفقا على
مقاربة الملف الرئاسي في المبادئ والعناوين من دون الدخول
في األسماء» .وأشار الوفدان إلى «أن الوضع يتطلب جدية في
النقاش حول الملف الرئاسي» .ولفتت المصادر إلى «أن تيار
المستقبل لم يطرح أي أمر يشكل نوعا ً من االستفزاز لحزب الله
أو يعكر أجواء الحوار».
وشدد الطرفان بحسب المصادر على ضرورة دعم الجيش،
واعتبر حزب الله «أن دعم الجيش ال يكون لفظياً ،إنما يتعين
أن يقدم للجيش ما يجعله قوياً ،فدعمه يجب أن يكون فعلياً.

أما تيار المستقبل فاكتفى باإلشارة إلى المساعدات التي
يشرف عليها الرئيس سعد الحريري والتي ستصل قريباً».

ال أسماء في حوار عين التينة

وتوقفت مصادر مطلعة عند تجنب لقاء عين التينة الدخول
في لعبة األسماء في االستحقاق الرئاسي وقالت لـ«البناء»:
«يبدو أن هناك توافقا ً وقناعة عند الطرفين بعدم الدخول في
األسماء لكونهما لن يتوصال إلى أي نتيجة ،فكال الطرفين حسم
أمره بالنسبة إلى األسماء».
في حين أن كتلة المستقبل استغربت أمس في اجتماعها
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «الكالم الذي صدر عن رئيس
المجلس السياسي لحزب الله ،السيد إبراهيم أمين السيد ،إثر
زيارته على رأس وفد من الحزب حزب الطاشناق ،والذي قال
فيه« :المكان الجدي للبحث في موضوع الرئاسة هو التفاهم
مع الجنرال ميشال عون والذهاب إلى المجلس النيابي...
وعدم التفاهم معه هو تعطيل لألخالق عندنا ونحن ال نعطل
أخالقنا» .ورأت الكتلة أن «هذا الكالم يظهر في شكل واضح،
من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويبقي على حالة
الشغور الرئاسي في البالد وبالتالي يدفع بالبالد إلى أن
تكون في وضعية الرهينة حتى إيصال مرشح بعينه لرئاسة
الجمهورية ومن دون احترام لآللية الديمقراطية النتخاب
الرئيس».

لقاء مسيحي في الرابية

ف��ي غضون ذل��ك ،رأت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن
الوضع السياسي المسيحي ليس بحجم األخطار التي تتهدد
المسيحيين في لبنان والمشرق ،وهذا ينذر بمخاطر كبيرة
ليس على الوضع المسيحي إنما على التركيبة اللبنانية

بعثة دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1
برمتها» .وسألت المصادر« :هل أن الذي يخطط للفيديرالية
في لبنان يتخذ من الوضع المسيحي في الشكل الذي يسير
فيه اآلن مدخالً لتحقيق هذه الفيديرالية»؟ وتقول المصادر:
«إن هذا التصور القاتم بات يشكل هاجسا ً كبيرا ً عند عون الذي
يجدد التأكيد أمام زواره على ضرورة التركيز والعمل على بقاء
الجمهورية قبل الرئيس».
وف��ي السياق ،أك��د العماد ع��ون خ�لال اللقاء المسيحي
الموسع الذي عقد في الرابية للبحث في أوضاع المسيحيين
في المشرق «أن ضرب المسيحيين ممنهج والمأساة تتكرر».
وقال« :نستصرخ الضمير العالمي لوقف هذه الهمجية ،وليقدم
المساعدة للوصول إلى حل حقيقي لهذه األزمة ودعم الحلول
التي تؤمن للمسيحيين ولسائر المكونات األخرى للمشرق،
الركائز التي تبقيهم في أرضهم ،فعلى الضمير العالمي أال
يترك المشرق مرة أخرى ،وأال يعيد مجزرة األرمن وتهجير
المشرقيين بالتجويع والخوف والقتل».
ولفت عون إلى «أننا ال نبحث عن لجوء في الغرب وال نطلب
من أحد أن يبحث لنا عن مالجئ في أوروب��ا وأميركا ،وإذا
كان هناك من هجرة فيجب أن تكون طوعية ،وليس هجرة
قسرية ألشخاص مطرودين من أرضهم ،يستقبلون كالجئين
ويستجدون العالم».

الى ذلك ،بدأت بعثة مكتب المبعوث األممي الى سورية
ستيفان دي ميستورا في دمشق برئاسة خولة مطر زيارة إلى
مدينة حلب السورية حيث التقت المحافظ محمد علبي ،وفق
ما أعلنت وزارة االعالم السورية.
ولم ت��ورد األم��م المتحدة أو وزارة اإلع�لام أي تفاصيل
إض��اف��ي��ة ح��ول ال��زي��ارة المحاطة بسرية ك��ب��رى ،حيث
تسعى البعثة وفق األمم المتحدة إلى «تقييم الوضع على
األرض والتأكد ،لدى إعالن التجميد ،من زيادة المساعدات
االنسانية والتحضير لتدابير يمكن اتخاذها في حال تم
انتهاك الهدنة».
ه��ذا وك��ان المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم

المتحدة ستيفان دوجاريك أكد إن تسوية األزمة السورية
يجب أن تنطلق من حلب ،مشيرا ً بأن الجهود األممية الرامية
إل��ى تخفيف العنف في س��وري��ة ،بما فيها االت��ص��االت مع
الحكومة والمعارضة ،يجب أن تنطلق في مكان ما من سورية،
معربا ً عن الرغبة في بدء هذه العملية من حلب.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري تقدمه في محيط حقل
الشاعر باتجاه البئر  105بعد سيطرته على البئر  101للغاز
وتلة  111االستراتيجية في المنطقة.
كما استهدف الجيش مسلحين في قرية رحوم ومحيط
ابار جزل شمال غربي تدمر ،وقرى أم صهيريج وتلول الهوى
وعنق الهوى.

االتحاد الأوروبي ( ...تتمة �ص)1

الجيش يوسع استهدافه للمسلحين

أمنياً ،واص��ل الجيش دك مواقع المسلحين في جرود
عرسال ورأس بعلبك موقعا ً في صفوفهم خسائر فادحة ،في
حين طغت جريمة قتل بدر عيد شقيق النائب السابق علي عيد
على االهتمام السياسي واألمني والشعبي .وصدرت مواقف
شجبت الجريمة معتبرة أنها تندرج في مخطط الفتنة التي
يسعى إليها بعض األطراف.

ماذا بين �أوباما ( ...تتمة �ص)1
 يعرف نتنياهو أن هزائمه هي التي رفعت سقوفالتفاوض اإلي��ران�ي��ة ،وأن��ه ليس ف��ي الموقع ال��ذي يتيح
ل��ه االع �ت��راض على سقوف ت��ورط��ت واشنطن بالقبول
بها ألنها اتبعت وصفة نتنياهو ،تأجيل االتفاق بانتظار
المتغيرات ،وتورطت واشنطن بهذا الرهان وخسرت،
ألن المنتظر منه إنجاز المتغيرات كانت «إسرائيل» وغالبا ً
كان نتنياهو.
 يعرف نتنياهو أيضاً ،أن إتباع واشنطن بإدارة أوباماأو أي إدارة أخ��رى ،ل��ذات الوصفة اليوم ،يعني العودة
لمفاوضة إي ��ران ج��دي��دة بعد ع��ام ،إي ��ران بملف نووي
سلمي ،لكنها تحديدا ً تملك من اليورانيوم والبلوتونيوم
المخصبين ب��درج��ة وكمية ،تكفي إلن�ت��اج عشر قنابل،
ومعهما صواريخ باليستية تكفي لنقل رؤوس نووية
بالعشرات إلى أي مكان في العالم.
 ي �ع��رف ن �ت �ن �ي��اه��و ،أن ال�ت�ص�ف�ي��ق ال� ��ذي ل �ق �ي��ه فيالكونغرس ،ومقابله المقاطعة ،أمران انتخابيان أميركياً،
ألنه لن يحمل معه التصفيق ليشكل له قدرة الردع التي
تالشت في عملية مزارع شبعا ،وها هو يرى حزام األمن
الذي بناه للجوالن ينهار أمام عينيه وال يستطيع تحريك
س��اك��ن ،ليس ألن أوب��ام��ا يمنعه ب��ل ألن��ه عاجز ع��ن فعل
شيء ،وألنه يعرف أن البديل هو االنزالق لحرب يعرف

أن نتيجتها تتصل بما جاء يندبه أمام الكونغرس ،قدرة
«إسرائيل» على البقاء على قيد الحياة.
 ال يملك أوباما وصفة لبقاء «إسرائيل» على قيد الحياة،وال بوليصة تأمين ،فالسالم الذي تقترحه واشنطن على
تل أبيب في ظل تالشي قدرة الردع ال تمنح مصالً للبقاء
على قيد الحياة ،بل هي مجرد غرفة إنعاش وعناية فائقة،
وبالمقابل ال يملك نتنياهو وصفة ألمن ومستقبل أميركا
تجاه العالقة مع إي ��ران ،ووصفاته مجربة ومختبرة،
ونتائجها كانت الوصول التفاق كان السبب وقفة نتنياهو
يندب حظ «إسرائيل» أمام الكونغرس.
 إن �ه��ا لحظة اف �ت��راق ت��اري�خ�ي��ة ف��ي ال�م�ص��ال��ح ،بينكيانين متشابهين في الوالدة عبر اجتثاث سكان البالد
األصليين ،وعبر بناء دول��ة للمستوطنين على أنقاض
ال�ب�لاد التي دخلوها واستجلبوا إليها ،وهما الكيانان
ال�ل��ذان ك��ان أحدهما يتداخل ب��اآلخ��ر بما يتعدى حدود
األص�ي��ل وال��وك�ي��ل ،ف�خ�لال أك�ث��ر م��ن نصف ق��رن كانت
أميركا و«إسرائيل» أقرب إلى توأمين سياميين من كونهما
حليفين إستراتيجيين ،ولم يكونا يوما ً دولة مركز وكيان
تابع ،كما هي حال عالقة واشنطن بسائر التابعين لها.
 هرمت «إسرائيل» وشاخت وفقدت قدرتها على البقاءعلى قيد الحياة ،ووصلت واشنطن إلى لحظة الحقيقة ،أن

مصالحها تتفوق وتتقدم وعليها أن تتخذ ال�ق��رار الذي
يحقق أمنها اإلستراتيجي ،بعدما تهربت من هذه الكأس
المرة طويالً كرمى لعيون «إسرائيل» ،وخاضت حروبا ً
لتفادي هذه الكأس أيضا ً كرمى لعيون «إسرائيل» ،وبعدما
دار الزمن دورته الكاملة ،من هزيمة «إسرائيل» في جنوب
لبنان عام  ،2000إلى غزو أميركا للعراق وأفغانستان
وتطويق إي��ران وس��وري��ة والفشل ،وح��رب لبنان وغزة
بالتتابع والتتالي 2006 ،و 2008و 2012و،2014
وصوالً إلى غارة القنيطرة ،وما بين كل ذلك من محاولة
إلسقاط إي��ران من الداخل ،إلى محاولة تسليم المنطقة
لحلف اإلخ��وان المسلمين ،وانتهاء بالحرب المفتوحة
إلس�ق��اط س��وري��ة وف��ي خدمتها ح��رب أوك��ران�ي��ا ضمناً،
والتعاون العلني مع القاعدة بمنوعاتها ،واللجوء لكل
المحرمات ،والوقت ينفد بعدما حدد الجيش األميركي
موعدا ً ال فكاك منه لالنسحاب من البر اآلسيوي نهاية عام
 ،2014وسيتواصل معه اإليرانيون والروس والصينيون
عبر الجغرافيا األفغانية ،ومصالح الدولة العظمى أن تنجز
اتفاقا ً لجغرافيا سياسية آسيوية بالتراضي والتفاهم،
وعلى نتنياهو أن يواجه ساعة الحقيقة المقابلة ،ال وصفة
لبقاء «إسرائيل» على قيد الحياة.
ناصر قنديل

موجة انفجارات جديدة تهز م�صر

في خطوة �أثارت ( ...تتمة �ص)1
وبحسب موقع «رأي اليوم»
ال����ذي ن��ق��ل ع��م��ا س�� ّم��اه «م��ص��در
رئاسي» يمني ،قول هادي« :بما ان
عدن وتعز (وسط) غير مقبولتين
من البعض فإنني أدع��و الى نقل
الحوار ال��ى مقر مجلس التعاون
الخليجي في الرياض وان يكون
المجلس راعيا ً له»!
وك��ان مبعوث األم��م المتحدة
ج��م��ال ب��ن��ع��م��ر أك���د االث��ن��ي��ن ان
الفرقاء اليمنيين موافقون على
استئناف الحوار على ان يقرر هو
شخصيا ً المكان الذي ستعقد فيه
الجلسات.
وك��ان المبعوث األممي جمال
بنعمر التقى اإلثنين بالرئيس
ه��ادي ف��ي ح��ض��ور ممثلي حزب
«اإلصالح» و«التنظيم الناصري»
و«ال��ح��زب االش��ت��راك��ي اليمني»
للبحث ف��ي س��ب��ل ال���خ���روج من
األزمة مؤكدا ً أن الحوار هو الحل

هزت موجة تفجيرات جديدة أنحاء عدة في مصر ،أمس،
أسفرت بحسب مصادر رسمية عن جرح أحد المجندين في
شمال سيناء ،بينما تم تدمير عدد من المحال التجارية
والسيارات في القاهرة.
وذك���رت م��ص��ادر أمنية أن ان��ف��ج��ارا ً وق��ع ف��ي منطقة
«الطويل» ،شرق العريش ،كبرى مدن محافظة شمال
سيناء ،ما أسفر عن إصابة أحد المجندين ،ولم تتضح على
الفور طبيعة أو مالبسات االنفجار.
ووفق ما أورد موقع «بوابة األه��رام» ،شبه الرسمي،
فقد سمع األه��ال��ي ص��وت انفجار في المنطقة الواقعة
شرق العريش ،ولفتت إلى أن قوات األمن قامت على الفور
بحمالت تمشيط ومداهمات في المنطقة.
وفي العاصمة المصرية ،انفجرت عبوتان ناسفتان
على األقل في منطقة «المطرية» ،شرق القاهرة ،ما أسفر
عن تدمير عدد من المحال التجارية ،بينهم شركتان
لخطوط المحمول ،إضافة إلى تدمير ما ال يقل عن 10
سيارات.
وذك��ر تلفزيون «النيل» أن خبراء المفرقعات قاموا
بمعاينة موقعي االنفجارين ،اللذين وقعا في ساعة مبكرة
من فجر الثالثاء ،وأكدت المعاينة أن كل عبوة كانت تحتوي
على خمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة على األقل.
تأتي هذه الموجة الجديدة من التفجيرات بعد ساعات
على االنفجار الهائل الذي وقع أمام دار القضاء العالي ،في
وسط القاهرة ،بعد ظهر االثنين ،وأسفر عن سقوط قتيلين
على األقل ،وجرح نحو تسعة آخرين.

وفيات
ابن الفقيدة :المهندس أنيس منصور
وزوجته ميراي الشيخ
ب��ن��ات��ه��ا :دي��ان��ا زوج����ة م��وس��ى دي��ب
والعائلة
زينة زوجة ميشال الخوري والعائلة
بهاء ،لونا ،ليال
أشقاؤها :أنطون رزق وزوجته سعاد
حيدر والعائلة
اب��راه��ي��م رزق وزوج��ت��ه فائقة سالم
والعائلة
المهندس غسان رزق وزوج��ت��ه سالم
مزرعاني والعائلة
شقيقاتها :عائلة المرحومة سوريا
زوجة حنا منصور
سعاد زوجة جرجي بوشاهين وعائلتها
في الوطن والمهجر
اليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتها في
الوطن والمهجر
منى زوجة مفيد حيدر والعائلة
المرحومة راغدة رزق
أسالفها :فايز منصور ،شكيب منصور،
جميل منصور ،اسكندر منصور وابنة حميها
بهاء وعائالتهم في الوطن والمهجر
وعموم عائالت أميون ينعون إليكم على
رجاء القيامة والحياة األبدية وفاة فقيدتهم
الغالية المرحومة

نوال جرجس رزق

أرملة المرحوم موريس منصور
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم األرب��ع��اء وغ��دا ً
الخميس  4و 5آذار  2015م��ن الساعة
الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساء
في قاعة كاتدرائية القديس جاورجيوس
األثرية ـ أميون.

ديالتر :ا�ستخدام القوة في ليبيا
�سيعزز موقف الجماعات الإرهابية
قال رئيس مجلس األمن الدولي
فرانسوا ديالتر ،أمس ،إن استخدام
القوة في ليبيا سيؤدي إلى فراغ
سياسي يزيد م��ن تعزيز موقف
الجماعات اإلرهابية.
وأكد فرانسوا ديالتر أنه ال وجود
لحل عسكري ل�لأزم��ة ف��ي ليبيا،
مؤكدا ً دع��م مجلس األم��ن لجهود
المبعوث الخاص لألمم المتحدة
إلى ليبيا برناردينو ليون.
وح����ذر رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ن
الدولي ،من فشل الحوار والجهود
الساعية إلى تشكيل حكومة وحدة
وطنية ت��خ��رج ال��ب�لاد م��ن األزم��ة
الحالية ،مبرزا ً أن تشكيل حكومة
وح��دة وطنية ه��و الحل األنسب
لالستقرار ف��ي ليبيا وللمجتمع
الدولي لمكافحة اإلرهاب.
يذكر أن بعثة األم��م المتحدة
في ليبيا أعلنت استئناف الحوار
ال��س��ي��اس��ي ب��ي��ن ك���ل األط�����راف
ال��م��ت��ن��ازع��ة ف��ي ال��م��غ��رب ،بعد
موافقتها على المشاركة والعودة
إلى طاولة المفاوضات.
وبخصوص الوضع في اليمن،
أفاد ديالتر أن المبعوث األممي إلى
اليمن جمال بنعمر سيحيط أعضاء
مجلس األم���ن ب��آخ��ر ال��ت��ط��ورات،
م��ؤك��دا ً أن مبعوث األم��ي��ن العام

ورأى نتنياهو ان «سعي إيران إلمتالك سالح نووي»
وتحركاتها اإلقليمية تهدد األمن «اإلسرائيلي» ،معتبرا ً
انه عليها ان تغير سلوكها قبل عقد اي صفقة نووية
معها.
وحمل خطاب رئيس حكومة اإلح��ت�لال جملة من
المغالطات واإلفتراءات المقصودة تجاه اي��ران ،حيث
اتهمها بالسعي الى تطوير قنبلة نووية والهيمنة على
أربع عواصم عربية في الشرق األوسط.
وزي��ر الداخلية «اإلسرائيلي» جلعاد أردان قال:
«كثيرون في السعودية وال��دول العربية سيدعمون
مضمون خطاب نتنياهو» في حين رأت القناة العاشرة
«اإلسرائيلية» أن نتنياهو وللمرة األولى لم يطالب بأن
ال يكون إليران القدرة على التخصيب.
وحاولت اإلدارة األميركية طمأنة «اسرائيل» وتهدئة
مخاوفها ،قائلة على لسان مسؤول أميركي في مونترو
بسويسرا ،حيث ت��دور ج��والت ن��ووي��ة ج��دي��دة بين
المفاوضين اإليرانيين واألميركيين برعاية أوروبية ،إنه
«وبمعزل ع ّما سيحصل في الملف النووي ،سنواصل
التصدي بحزم لتوسع ايراني في المنطقة ولعدائية
ايرانية في منطقة الشرق االوسط».
وبعد الخطاب جاء رد البيت األبيض سريعاً ،إذ قال
مسؤول كبير في اإلدارة األميركية إن نتنياهو لم يقدم
في كلمته أمام الكونغرس بديالً للمحادثات النووية
الجارية مع إيران.
وف��ي تصريح صحافي ق��ال المسؤول ال��ذي طلب

ع��دم كشف اس��م��ه إن منطق خ��ط��اب رئ��ي��س ال���وزراء
«اإلسرائيلي» يقتضي ضرورة تغيير النظام في إيران
بدال ً من تقديم حل لملف طهران النووي .وتابع قائال
إن «المطالبة ببساطة بأن تستسلم إيران تماما ً ليست
خطة ولن تدعمنا أي دولة في هذا الموقف» ،مضيفا ً أن
نتنياهو لم يقدم «خطة عمل ملموسة».
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قال إن نتنياهو
أخطأ في الماضي بشأن الملف النووي اإليراني ،مؤكدا ً
في الوقت نفسه أنه ليس على خالف شخصي معه.
واعتبر أوباما وفي مقابلة تلفزيونية أن الخالف مع
«إسرائيل» هو خالف عابر لن يكون له ضرر دائم.
من جهتها ،حذرت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي
فيديريكا موغيريني من ان نشر المخاوف بخصوص
ابرام اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي ،قائلة:
«نحن نقترب» من تحقيق نتيجة.
وفي إشارة الى انتقادات رئيس الوزراء الصهيوني
بنيامين نتانياهو لكن من دون تسميته ،قالت موغيريني
للصحافيين في جنيف ان «نشر المخاوف غير مفيد في
هذه المرحلة» ،وخصوصا ً «في هذه الساعات التي
نقترب فيها من تحقيق نتيجة».
وقالت موغيريني «اود أن أطلق نداء ومناشدة لجميع
الشخصيات العامة لتسهيل الجهود الدبلوماسية
التي كانت صعبة للغاية بدال ً من تعريضها للخطر».
وأضافت «في هذه الجولة االخيرة من المحادثات ظهرت
مؤشرات مشجعة».

الوحيد.
وق����ال ب��ن��ع��م��ر إن ال��ن��ق��اش��ات
الجارية ت��دور حول إمكانية نقل
الحوار خارج العاصمة صنعاء.
وشهد اليمن في الفترة االخيرة
ج���دال ً بين االح����زاب ح��ول مكان
ان��ع��ق��اد ال���ح���وار ل��ل��خ��روج من
االزم��ة ...وانتقلت معظم سفارات
دول مجلس التعاون الخليجي الى
عدن في االي��ام التي تلت وصول
ه���ادي ال��ى المدينة ال��ت��ي كانت
عاصمة ل��دول��ة اليمن الجنوبي
ال��س��اب��ق��ة ،ف��ي خ��ط��وة اعتبرها
البعض تهدف الى تمزيق اليمن
م��ن خ�لال االص���رار على التدخل
في الشأن اليمني ودع��م الرئيس
المستقيل هادي ورفض االنصات
للقوى الجماهيرية والسياسية
االخرى.
من جانبه ،قال عضو المجلس
ال��س��ي��اس��ي ألن��ص��ارال��ل��ه ،محمد

البخيتي ،ان حركة أنصارالله
والقوى الحليفة لها ترفض دعوة
هادي لنقل الحوار إلى العاصمة
السعودية ،الرياض.
من جهة أخ��رى ،دع��ت اللجنة
الثورية في صنعاء جامعة الدول
العربية إلى إعادة النظر في دعوة
الرئيس المستقيل والهارب الى
ع���دن ،ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه��ادي
لحضور القمة المقبلة باعتباره
فاقدا للشرعية الدستورية.
في غضون ذلك أف��ادت مصادر
قبلية يمنية ،بمقتل  12مسلحا ً
حوثيا ً في هجمات شنها تنظيم
«أنصار الشريعة» التابع للقاعدة،
ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء ،وس��ط
البالد.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن «عناصر
أنصار الشريعة هاجموا بالسالح،
في وقت متأخر من مساء اإلثنين،
م��واق��ع ع��دة لمسلحي الحوثي،

الأردن :م�شاورات تح�ضيرية
لأول قمة عالمية للعمل الإن�ساني
بدأ في األردن اجتماع ضم ممثلين عن وكاالت وحكومات
لدراسة الحاجات اإلنسانية لماليين المواطنين في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
وعقد االجتماع أمس والذي سيستمر ثالثة أيام في فندق
البحر الميت على مسافة نحو  48كيلومترا ً من العاصمة
األردنية عمان في إطار التحضير ألول قمة عالمية للعمل
اإلنساني والمقرر عقدها في أسطنبول في أيار . 2016
وخالل الجلسة األولى قالت نائبة األمين العام األمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية و ُمنسقة أعمال اإلغاثة الطارئة
فاليري آموس إن أع��داد السكان المتأثرين بالصراعات
الدائرة في الشرق األوسط تتزايد.
وأبلغت الحضور« :في سورية وحدها ُقتل أكثر من 200
ألف شخص وأُصيبت أع��داد ال ُتحصى وف ّر أكثر من 11
مليون من ديارهم ،وفي العراق فر  2.4مليون شخص من
ديارهم منذ كانون الثاني عام  ،2014وفي اليمن يحتاج
نحو ثلثي السكان لمساعدات إنسانية ،أم��ا في ليبيا

فنزح  400ألف شخص داخليا ً وفي األراضي الفلسطينية
المحتلة يحتاج أكثر من  1.6مليون شخص لمساعدات
إنسانية بعد عقود من الصراعات والنزوح».
فيما قال وزير الخارجية األردني ناصر جودة إن األردن
يعمل جاهدا ً على تقديم الدعم لالجئين السوريين بسبب
الحرب الدائرة منذ أربع سنوات .وأضاف« :األردن يعمل
بجهود حثيثة على توفير الدعم لمواجهة تداعيات اللجوء
السوري للمملكة من خالل التنسيق مع الجهات المعنية
وتقديم الخدمات الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية».
وتشمل االجتماعات كذلك جلسات لمجموعات يقودها
خبراء لتحفيز التفكير الخالق حول أفضل الممارسات
والدروس ال ُمستفادة ،في ما يتعلق بست قضايا رئيسية
هي االستعداد للطوارئ وتمويل المساعدات اإلنسانية
وحماية المدنيين واألزم���ات الطويلة األم��د والتهجير
الداخلي والقدرة على توصيل المساعدات واالستجابة
اإلنسانية المحلية.

�شويغو :الموقف في ال�شرق الأو�سط والعالم
يدفع مو�سكو والقاهرة للتعاون
سيركز جهوده من أجل التوصل
إلى حل سياسي لألزمة.
وك���ان دي�لات��ر رف��ض التعليق
على دع��وة الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي بنقل مجريات
الحوار بين أطراف األزمة في اليمن
إلى مقر مجلس التعاون الخليجي

في الرياض.
يذكر أن الرئيس اليمني عبد
رب��ه منصور ه��ادي دع��ا إل��ى نقل
الحوار بين الفرقاء اليمنيين إلى
مقر مجلس التعاون الخليجي في
العاصمة السعودية الرياض بعد
تعذر انعقاده في تعز أو عدن.

أعلن وزير الدفاع الروسي سرغي شويغو خالل محادثات
عقدها مع نظيره المصري صدقي صبحي في موسكو ،أمس،
أن الوضع في الشرق األوسط والعالم يدفع موسكو والقاهرة
ال��ى التعاون .وق��ال شويغو إن مصر تعد من أه��م شركاء
روسيا في الشرق األوسط ،باعتبارها من أهم دول المنطقة
في الحفاظ على األمن والسلم العالميين وأن مصر من الدول
التي كانت وال تزال تحارب اإلرهاب.

من جهته ،قال وزير الدفاع المصري أن القاهرة تقدر موقف
روسيا لمساندة مصر وجهودها في مكافحة اإلره��اب ،وأن
التعاون بين البلدين يهدف للحفاظ على األمن والسلم في
الشرق األوسط والعالم.
وأض��اف صبحي أن ب�لاده وروسيا تواجهان تحديات
إقليمية ودولية تتمثل في اإلره��اب والتطرف ،إلى جانب
محاوالت بعض القوى للهيمنة والنيل من استقرارهما.

ف��ي منطقة المناسح بمحافظة
البيضاء ،م��ا أدى إل��ى مقتل 12
حوثياً» .وأشارت المصادر نفسها
إل��ى أن اشتباكات اندلعت بين
الطرفين عقب الهجمات ،من دون
معرفة وق��وع ضحايا م��ن عدمه
جراء ذلك.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء لبنان ب��أن مهلة
تقديم العروض العائد لشراء أختام
رصاص لزوم ع��دادات المشتركين،
موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 320 /تاريخ ،2015/1/14
ق���د م����ددت ل��غ��اي��ة ي����وم الجمعة
 2015/3/27عند نهاية ال��دوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين ف��ي االش��ت��راك
باستدراج العروض المذكور أعاله
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن دفتر
الشروط من مصلحة الديوان ـ أمانة
السر ـ الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره /50000 /ل.ل.
علما ً ب��أن ال��ع��روض التي سبق
وتقدم بها بعض الموردين ال تزال
س��اري��ة المفعول وم��ن الممكن في
مطلق األحوال تقديم عروض جديدة
أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق
« »12ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/2/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 409
إعالن
ت��ع��ل��ن ش��رك��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان
الشمالي المغفلة ـ القاديشا عن
استدراج للعروض لتقديم يد عاملة
داع��م��ة للقاديشا لمدة سنة (ع��دد
 ،)109وذلك وفق المواصفات الفنية
والشروط اإلدارية المحددة في دفتر
الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء خمسماية ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم
االثنين الواقع فيه  30آذار 2015
الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 419

