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الحملة على إي���ران ل��م تقتصر على التحذير من
مخاطر مفترضة لما بعد ال��ن��ص��ر ،ب��ل وظ��ف��ت فيها
مع االستصراحات من رم��وز في ال��دول��ة العراقية،
وك�لام ديمبسي من منصة الكونغرس ،حملة طرح
تساؤالت عن أح��داث ُس ّميت بتجاوزات وانتهاكات
طائفية في المناطق التي ت ّم تحريرها ،وثبت بطالنها
جميعها بعد التحقيق الذي اعترف بنتائجه المتحدثون
وصار كالمهم« :نتحدث من باب االستباق والوقاية»،
ونظمت حمالت إعالمية م��ن منابر إعالمية عربية
وع��ال��م��ي��ة ت��ع��ود إل���ى ال��س��ع��ودي��ة وأم��ي��رك��ا ،للتداول
بتصريحات منسوبة إل��ى مسؤولين ومستشارين
إيرانيين عن ع��ودة إمبراطورية ف��ارس وعاصمتها
بغداد ،ومنع سقوط بغداد ودمشق وأربيل وإعادة
تحرير أراض احتلها مقاتلو «داع��ش» بعد يأس قادة
سورية والعراق من ذلك.
الحملة ك��ان افتتحها قبل يومين وزي��ر الخارجية
السعودي سعود الفيصل بإعالنه أنّ العراق وسورية
ولبنان واليمن تحت االحتالل اإليراني.
م���ن���اخ ال��ت��وت��ر اإلق��ل��ي��م��ي وال����دول����ي ت��ح��ت تأثير
االن��ت��ص��ارات العراقية ،ل��م يلبث أن وج��د ص��داه في
لبنان ،بالكالم الصادر عن نائب تيار المستقبل أحمد
فتفت حول خطر تنامي النفوذ اإلي��ران��ي ،بينما كان
مجلس ال��ن��واب ال��ذي ك�� ّرر ف��ي جلسته العشرين ما
شهدته أخواتها الـ ،19وتفادى في الحادية والعشرين
وقوعها في يوم األول من نيسان ،كي ال تتح ّول إلى
طرفة لبنانية عن تزامنها مع ما يتداوله اللبنانيون
حول كذبة أول نيسان ،وك��ان االستحقاق الرئاسي
محور ك�لام قائد «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع،
وال��ح��وار المرتقب بينه وب��ي��ن العماد ميشال عون
ومصير ورقة التعاون بينهما ،أو «إعالن النوايا» كما
سماه ،فقال إنه ال يمانع بفتح الباب لوصول العماد
ع��ون إل��ى الرئاسة من دون أن يقول لماذا ال يفعل،
وأن��ه يرتضي العماد رئيسا ً ل��وال ،م��ن دون أن يت ّم
الجملة ،خصوصا ً أنّ ك ّل كالمه تمحور حول رفض
وصول رئيس تديره إيران ويرضيها ،نافيا ً أن يكون
العماد عون من ه��ؤالء الذين يمكن أن يقودهم أحد،
أضاع «الحكيم» على اللبنانيين فرصة الحصول على
جملة مفيدة ،في ضبابية المجاملة التي حرص عليها
بالكالم عن العماد ع��ون ،والحاجة إلى الحفاظ على
جسور تب ّرر الحوار من جهة ،والته ّرب من االلتزام
بفرضية وص��ول العماد عون إلى الرئاسة من جهة
أخرى ،ضاعت الحكمة مع «الحكيم» ،وبقي الضباب
والمجاملة.
في سياق آخر اعتبر رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان أنّ لبنان بحاجة إلى
العقالء والحكماء.
في ظل أج��واء الجلسة السابقة التي تخللتها بعض
التجاذبات الوزارية حول آلية العمل الحكومي ،يعقد مجلس
الوزراء جلسة في السراي الحكومية اليوم للبحث في جدول
أعمال من  142بندا ً يتعلق غالبيتها بنقل اعتمادات مالية
وإعطاء سلفات خزينة إلى بعض ال��وزارات والمؤسسات
العامة وفق القاعدة اإلثنتي عشرية لعدم انتهاء مشروع
الموازنة العامة .ورجحت مصادر وزاري��ة لـ»البناء» أن
يشهد ملف لجنة الرقابة على المصارف خالفا ً بين الوزراء
لجهة التمديد للجنة من عدمه ،مشيرة إل��ى أن حظوظ
التمديد للجنة تراجعت بعدما كان تم التوافق عليه في
اليومين الماضيين» .وأش��ارت المصادر إلى «أن التمديد
سيشمل منير اليان وأحمد صفا ،على أن يتم تعيين األعضاء
اآلخرين في الجلسة».
وكانت مصادر وزارية تخوفت من عرقلة عمل الحكومة
مجددا ً بعد بروز اعتراض لكل من وزير االتصاالت بطرس
حرب وحزب الكتائب على تجاهل موضوع اإلجماع على
المقررات الوزارية لتصبح نافذة كما كانت تنص عليه اآللية
السابقة.

الرئيس ينتظر توافق اإلقليم

وعلى صعيد االنتخابات الرئاسية أرجأ رئيس مجلس
النواب نبيه بري الجلسة العشرين النتخاب الرئيس إلى
يوم الخميس في الثاني من نيسان المقبل وذل��ك لفقدان
النصاب إذ حضر  55نائبا ً فقط من أصل  ،127علما ً أن
الموعد الجديد سيكون على غرار المواعيد السابقة بانتظار
أن تعود رئاسة الجمهورية أولوية عند ال��دول اإلقليمية
والدولية المنهمكة في قضايا أخرى.
وه��ذا اإلخ��ف��اق العشرون في انتخاب الرئيس ،برهن
أن ال لبننة لالستحقاق الرئاسي بتأكيد الرئيس بري أن
«اللبنانيين فضلوا االستيراد على الصناعة الوطنية فصار
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لزاما ً علينا انتظار االتفاق النووي بين إي��ران والواليات
المتحدة األميركية».

...والحوار مستمر

وفي االنتظار ،أكد بري أمام زواره أمس أنه سيدعو بعد
 17الجاري ،وهو موعد بدء العقد العادي للمجلس النيابي،
هيئة مكتب المجلس إل��ى اجتماع لوضع ج��دول أعمال
الجلسة المرتقبة التي يتوقع عقدها في نهاية هذا الشهر أو
بداية الشهر المقبل.
ومن جهة أخرى ،أبدى بري استغرابه محاوالت النيل
من الحوار الجاري بين تيار المستقبل وحزب الله« ،والذي
نجمت عنه فوائد عدة لمصلحة هذا البلد في هذه الفترة
الكالحة ،وذلك بمحاولة تشويه متع ّمدة وغير صادقة للقاء
الذي جمعه مع الرئيس سعد الحريري في عين التينة».
وقال بري« :إن الرئيس الحريري لم يضع أوراق��اً ،وال
الرئيس بري مخزن أوراق» ،مؤكدا ً أن «الحوار مستمر ولن
تنفع بعرقلته بعض األقالم».
وفي السياق ،توقفت مصادر مطلعة عند كالم النائب أحمد
فتفت من مجلس النواب وهجومه على إيران ،واعتبرت أن ما
يجري داخل كتلة المستقبل ليس إال توزيع أدوار ،فالرئيس
الحريري أدرك بعد جلسة الحوار األخيرة بين حزب الله
وتيار المستقبل وناقشت في االستحقاق الرئاسي ،أن
حزب الله لن يتراجع عن تسمية العماد ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية».
وأعلن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «أن الحوار مع
عون البند األساسي فيه هو االستحقاق الرئاسي ،ولكنه أبعد
من ذلك ويتناول مواضيع كثيرة ،ويجب التفاهم على عدة
أمور ،ومنذ اللحظة األولى أعلنت أنني ال أتمسك باالنتخابات
الرئاسية ،وال شيء يمنعني من فتح الباب الرئاسي لعون
كما يمكن أن أفتحه لرئيس حزب الكتائب أمين الجميّل».
ولفت جعجع في حديث تلفزيوني إلى أن «التواصل مع
تيار المرده قائم والوضع أصبح كما يجب أن يكون وعالقتنا
جيدة وراض جدا ً عن تطبيع الوضع مع المرده وهو أقرب ما
يكون إلى الطبيعي».

حردان :لبنان يحتاج
إلى العقالء والحكماء

في سياق آخ��ر ،اعتبر رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان «أنّ لبنان يحتاج إلى
المزيد من العقالء والحكماء ،وإلى تعزيز االستقرار والوحدة
الوطنية وتفعيل مؤسسات الدولة».
وأكد حردان بعد زيارته أمس على رأس وفد من قيادة
«القومي» مق ّر حزب الطاشناق في برج حمود ،لتهنئة قيادته
الجديدة« :أننا معنيون بالدفاع عن أرضنا في مواجهة
اإلرهاب الذي يقتل شعبنا ويدمِّر بالدنا ومق ّومات ق ّوتنا».

السلسلة إلى اللجان

على الصعيد المطلبي ،ح ّرك الرئيس بري موضوع سلسلة
الرتب والرواتب إذ أعلن وزير التربية الياس أبو صعب بعد
زيارته عين التينة برفقة هيئة التنسيق النقابية ،أن الرئيس
بري طلب من اإلداريين المعنيين في مجلس النواب إجراء
المقتضى من أجل عقد جلسة للجان النيابية المشتركة يوم
الثالثاء المقبل ،على أن يكون على جدول أعمالها بند واحد هو
سلسلة الرتب والرواتب .وأكد بو صعب «أن رئيس المجلس
طلب منه أن يتواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة بمشاركة
وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ،وسيعقد
هذا االجتماع في أسرع وقت تحضيرا ً لجلسة اللجان».

مناورات «إسرائيلية» واسعة
وخرق جوي وبحري

أمنياً ،واصلت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» مناوراتها
الواسعة في م��زارع شبعا المحتلة ،لليوم الثالث على
التوالي .وسمع دوي االنفجارات في القرى البعيدة عن
مكان المناورة التي ترافقت مع تحليق كثيف للطيران
المعادي في أج��واء الجنوب .ومساء خرق زورق حربي
«إسرائيلي» المياه اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
لمسافة  250مترا ً لمدة  5دقائق ،ثم عاد باتجاه المياه
اإلقليمية الفلسطينية المحتلة ،وقد جرى التنسيق بين
الجيش وقوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان لمعالجة
الخرق المذكور.
من جهة أخرى ،أعلن الناطق الرسمي باسم «يونيفيل»
أندريا تيننتي في تصريح أن حوالى العاشرة من صباح
أول من أمس« ،عبر  6أشخاص الخط األزرق من الجانب
اللبناني في محيط مزرعة بسطرة .وقد الحظ جنود حفظ
السالم المنتشرون في المنطقة هذا الخرق ،وسمعوا أصوات
طلقات عدة أطلقت في الهواء جنوب الخط األزرق .ويونيفيل
فتحت تحقيقا ً لتحديد الوقائع وظروف الحادثة».

خطف في وادي حميد

وفي مجال أمني آخر ،خطفت مجموعة مسلحة اللبناني
زاه��ر حسين راي��د من منطقة العجرم في وادي حميد في
عرسال وفروا به إلى جهة مجهولة.

وال��ن��ص��ر األه��� ّم ه��و أال تضيع ه��وي��ة النصر نفسه ،فيبقى نصرا ً
للشعوب على ال��ط��واغ��ي��ت ،وتحقيقا ً ألح�ل�ام ال��ت��ح�� ّرر م��ن الهيمنة
األجنبية ،وفتحا ً لطريق الحرية نحو فلسطين ،وط��ري��ق الوحدة
وال��ت��ق��ارب بين شعوب المنطقة وطوائفها ومذاهبها ،وال يتح ّول
النصر إلى مجموعة انتصارات تتنافس على تحديد هوية نصرها،
فمن يراه كما نراه يقابله من يضع النصر في خانة فئوية أو مذهبية
أو قومية أو عقائدية ،في وج��ه هويات أخ��رى من شعوب المنطقة
وشركاء الحرب والنصر ض ّد ذات األعداء.
 نثق بأنّ النصر الذي أهداه السيد حسن نصرالله إلى خصومهاللبنانيين لمشاركته االحتفال به ،هو جزء من النصر الذي ستهديه
إيران إلى فلسطين وشعوب المنطقة وطوائفها ومذاهبها وقومياتها،
وتدعوها لالحتفال به من موقع الشريك ،ولذلك نتوجه إلى القيادة
اإليرانية ،والرئيس الشيخ حسن روحاني ،ألنّ المرحلة دقيقة واللعب
بالعواطف والمشاعر يريد التر ّبص واالصطياد لكلمة من هنا وكلمة
من هناك نحن بغنى عن تقديمها مجانا ً للمتر ّبصين والمتصيّدين،
ولو كنا نعلم ونثق بأنها ال تعبّر عن جوهر الموقف اإليراني أو أنه
ج��رى اقتطاعها م��ن سياقها ،ووس��ائ��ل إع�لام الفتنة تطبّل وتز ّمر
على مدار الساعة لتصريح عن قيام إمبراطورية فارس وعاصمتها
بغداد ،وعن سورية التي كادت تسلّم بالهزيمة وقد ح ّررتها إيران،
ومثلها كلمات أخ��رى منسوبة إل��ى مسؤولين أو مستشارين في
مواقع المسؤولية في إيران ،وال نضع بينها مثالً الكالم عن أنّ إيران
صارت على المتوسط ومضيق باب المندب ،وهو كالم في مكانه
ويتمسك به ويردّده بك ّل اعتزاز.
ويفرح ك ّل مقاوم يسمعه
ّ
 من حريص يعبّر عن حرصه ،ويعرف دق��ة العبث اإلعالمي،وخ��ط��ورة استسهال التوظيف الخبيث ف��ي لحظات ح��رج��ة ،تريد
تغيير وجهة الرأي العام ،بينما نرى عشائر العراق التي راهن عليها
األميركي والسعودي ،تتولى ال��ر ّد على الجنرال مارتن ديمبسي،
الذي جاء يح ّرض على إي��ران ،فينبري قادتها دفاعا ً عن دور إيران
وإشادة بتقديماتها وتضحياتها.
 سيبقى الكالم المنسوب والمثار حوله الجدل ،عابرا ً قياسا ًبالمواقف العميقة التي تصدر عن قادة إيران الروحيين والرسميين
وفي طليعتهم اإلمام السيد علي الخامنئي ،لكن ،وما أغنانا عن أرباح
مجانية نقدّمها ل�لأع��داء ،وع��ن إرب��اك في النفوس والمشاعر نتيح
للمتصيّدين إثارته.
ناصر قنديل

محافظة صالح الدين من جهة الشمال
في وقت سابق اليوم وذلك بإسناد
من طيران الجيش والقوات الجوية
العراقية .وتمكنت من تحرير مبنى
مديرية المرور ومستشفى المدينة
ومناطق الحي العصري وال��دي��وم
وال��ه��ي��اك��ل وش����وارع «األرب��ع��ي��ن»
و«طبان» و«الباشا» الرئيسية فى
المحافظة.
وأوض��ح مصدر عراقي في بغداد
أن العملية أس��ف��رت ع��ن مقتل مئة
وواحد وعشرين إرهابيا ً وتدمير ست
وخمسين سيارة م��زودة برشاشات
ثقيلة ومصادرة سبعة عشر كدسا ً
لألسلحة والذخيرة وتدمير تسعة
أوكار للعصابات اإلرهابية.
وأك���د ال��م��ص��در أن ق���وات الجهد
الهندسي العسكري وق��وات أمنية
خاصة تواصل تطهير المدينة من
الجيوب اإلرهابية ومعالجة العبوات

ذكرى �أربعين
الأمين الراحل �أنطون معراوي
دعت عائلة األمين الراحل أنطون معراوي ،للمشاركة في الصالة
لراحة نفسه ،بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاته ،وذلك في تمام
الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم غد الجمعة الواقع
فيه  13آذار  ،2015في كنيسة القديس كيرللس في حي القصاع ـ
دمشق.
تتقبّل العائلة التعازي بعد الصالة في صالون الكنيسة حتى
الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
وكانت العائلة قد توجهت بالشكر إلى ك ّل من قدّم لها العزاء.

العميد د .أمين محمد حطيط

هوالند :الخطر الإرهابي ال يزال عالي ًا
قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إن مستوى التهديدات
اإلرهابية لبالده ما زال مرتفعا ً وإنه سيبقي على حالة تأهب
الجيش والقوات األمنية وعلى انتشار  10آالف من أفرادها في
البالد.
وجاء في بيان نشره قصر اإلليزيه بعد اجتماع لمجلس األمن
الفرنسي أمس أن غالبية المجندين العسكريين ما زالوا في حالة

تأهب لدعم الوحدات التابعة ل��وزارة الداخلية في حراستها
للمؤسسات الدينية ،وأن الرئيس الفرنسي أص��در تعليماته
التخاذ التدابير الالزمة كي تتمكن القوات العسكرية من تنفيذ
المهام المحددة لها.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان  -إيف لودريان أعلن أن 10
آالف عسكري سيشاركون في تأمين مختلف المؤسسات وتنفيذ

تركيا ترف�ض ا�ستخدام
«�أنجرليك» ل�ضرب «داع�ش»
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن بالده
في هذه المرحلة ال تستطيع إعطاء موافقة لقوات التحالف لضرب مواقع
«داعش» من قاعدة أنجرليك العسكرية.
وقال بيلغيتش أمس إن تركيا لم تحدد موقفها بعد من عملية الموصل
المرتقبة ضد «داعش» ،وإن استخدام القاعدة الجوية أنجرليك يمكن أن
يكون فقط جزء من مجموعة عمليات .وال يوجد أي حديث عن إمكانية
استخدامها اآلن.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن في وقت سابق
أن أحد شروط تركيا الرئيسية لمشاركتها في شكل أوسع في التحالف
الدولي ضد «داعش» يتمثل في إنشاء منطقة عازلة ومحظورة الطيران
في شمال سورية.
وأش��ار بيلغيتش إلى أن  1511مقاتالً من قوات البشمركة الكردية
العراقية تلقوا تدريبهم في تركيا ،وأن  15شاحنة محملة بالعتاد
العسكري تم إرسالها إلى أربيل في إقليم كردستان العراق ،مع تأكيده
على أن النصر ال يمكن أن يأتي من طريق العمل العسكري ،وأن أحد
أسباب ظهور «داعش» في العراق وسورية هو عملية العزل التي حصلت
لبعض مجموعات السكان (يقصد بها السنة) الذين يجب أن يتم إشراكهم
في عملية التسوية السلمية.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1
الناسفة والمنازل المفخخة.
كما قضت القوات العراقية على
مئات اإلرهابيين في محافظتى األنبار
وصالح الدين في حين رفضت منح
أي فرصة لخروج إرهابيي تنظيم
«داعش» من هاتين المحافظتين قبل
إعالن استسالمهم الكامل.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��وات
ال��ح��ش��د الشعبي ال��ع��راق��ي أحمد
األسدي إن «بعض شيوخ العشائر
في محافظتى األنبار وصالح الدين
عرضوا طلبا ً من عصابات «داعش»
اإلره��اب��ي��ة ب��ت��رك ج��م��ي��ع مناطق
المحافظتين والخروج منها في حال
منحتهم القوات العراقية المشتركة
فرصة لخروج آمن ،لكن رد القوات
المسلحة العراقية كان حازما ً بأن
أمام اإلرهابيين خيارين ال ثالث لهما
إما االستسالم أو الموت».
وكانت القوات العراقية والحشد

وفضالً عن اإلنجازات العسكرية الميدانية فقد أظهرت
القوات العسكرية العراقية من جيش وحشد شعبي هوية
وطنية ال طائفية وهذا ما ال تستسيغه أميركا بسهولة .وهنا
نذكر بأن العراق قبل عام  2003كان يعيش جوا ً أو حالة
شعبية وطنية غير طائفية ،ولم يكن هناك تنازع بين سنة
وشيعة أو بين مسلمين وغير مسلمين ،بخاصة على صعيد
العيش المشترك شعبيا ً (بصرف النظر عن ممارسة الحكام
بصيغة أو أخ��رى) وبدخول أميركا محتلة للعراق دخل
تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ربيبها فعاث في العراق تدميرا ً
الحس المذهبي.
وإفسادا ً لتلك الحالة الوطنية ونشر
ّ
وعندما سهّلت أميركا ل��ـ«داع��ش» في شكل مباشر أو
غير مباشر عملية السيطرة شبه الكاملة على المحافظات
األربع ذات األكثرية الديمغرافية التي تعتنق اإلسالم على
مذاهب أهل السنة ،تصورت أن إقليما ً سنيا ً متطرفا ً سيقوم
بمواجهة إقليم شيعي وسيكون القتال هو اللغة التي تعتمد
بين اإلقليمين بما يستنزف قدراتهما وي��ؤدي إلى تقسيم
العراق واالنطالق بعده إلى تقسيم سورية بعد أن تكون قد
فصلتها باإلقليم السني عن حليفتها االستراتيجية إيران.
لكن ال��ذي حصل وعلى رغم كل المناورات الخداعية
األميركية والتضييق على الجيش العراقي ومنع تسليمه
ما يحتاج من أسلحة وذخائر ليواجه بها «داعش» ،هو أن
العراق اعتمد على نفسه أوال ً وعلى مساعدة الجوار اإلقليمي
وبصورة خاصة من محور المقاومة وفي مقدمه إي��ران،
واستند إلى توجيه ودعم معنوي مميز قدمته المرجعية
الدينية ،استند إلى كل ذلك وخاض معركة دفاع وتطهير
ناجحة ظنت أميركا في البدء أنها لن تصل إلى تحقيق
شيء مما يبتغيه العراقيون منها في ظل الضغط النفسي
والحصار اللوجيستي والخداع العمالني ال��ذي مورس
عليهم.
لكن الميدان ك � ّذب التوقع األميركي ،إذ أدت الحرب
الدفاعية العراقية وفي أقل من أربعة أشهر إلى تحقيق
إنجازات مهمة جاءت كلها لتنقض ما حاكته أميركا للعراق
إذ أنها:
أظهرت أن العراق قادر بما حشد من قوة مثلثة رسمية
وشعبية وتحالفية على القيام بالتحرير من غير التوقف
عند القرار األميركي.
أثبت الحشد الشعبي ال��ذي شكل على عجل لمساندة
الجيش العراقي في وجه «داعش» ،أنه قوى وطنية حقيقية
تعمل من أجل العراق الوطن ،ال قوى طائفية مذهبية تعمل
من أجل مذهب على حساب الوطن .وهنا انقلبت معركة
التحرير وبمشاركة الحشد الشعبي إلى معركة مزدوجة
معركة ضد اإلرهاب ومعركة ضد الطائفية في اآلن ذاته،

وهذا ما يناقض األهداف والرغبات األميركية التي تتكئ على
األمرين لإلمساك بالعراق .وكانت مواقف شيوخ العشائر
السنية من الحشد دعما ً وتأييدا ً ومن «داع��ش» وداعميه
رفضا ً واستعدادا ً لقتالهم ،عالمة فارقة تؤكد وطنية الحرب
ضد اإلرهاب وتسقط أي وصف مز ّور ينعتها بالمذهبية.
إن ن��ج��اح ال��ع��راق ف��ي معركة التحرير م��ن اإلره���اب
والطائفية سيؤدي من دون أدنى شك إلى إسقاط مشروع
تقسيم العراق ،كما ويقضي على حالة عدم االستقرار التي
تريدها أميركا من أجل استنزاف العراق ومنع عودتها
لتحتل موقعها في خريطة الفاعلين في المنطقة.
إن السير على طريق التطهير والتحرير في العراق
وبالطريقة المتناغمة مع ما يحصل في سورية وبدعم
إي��ران��ي واض��ح ،يجعل ال��ع��راق متجها ً الحتالل الموقع
اإلقليمي الذي تفرضه جغرافيته السياسية ،أي على خريطة
محور المقاومة عضوية أو تحالفا ً أو تنسيقا ً عميقاً ،وهذا
يغضب أميركا وحلفاءها الخليجيين ،وتكون كل المناورات
والحروب اإلعالمية التي شنت من أجل منع العراق من
االقتراب من إيران ،فشلت كما فشل المشروع بذاته.
وأخيرا ً نرى أن أميركا فتحت معركة العراق لتضغط
عبره على سورية ،وجاء رد فعل العراق الوطني ليعاكس
الرغبات األميركية ،وبات العراق في إنجازاته التي أربكت
أميركا وحلفاءها عامالً داعما ً لسورية في حربها على
اإلرهاب خالفا ً لإلرادة األميركية.
لقد حقق العراق الكثير حتى اآلن مما ال يرضي أميركا
ال بل يناقض خطتها فيه ،فقد شاءت أميركا نشر طائفية
مدمرة ،فلم يستجب لها كما تريد ،وشاءت العراق برزخا ً
فاصالً بين مكونات محور المقاومة فانقلب العراق إلى
حلقة مكملة لسلسلة الحرب على اإلرهاب تنتظم فيها إيران
وسورية وحزب الله في لبنان ،لذلك جاء الموقف األميركي
الداعي للتمهل في حرب «داع��ش» والتحذير من تكثيف
الضربات الجوية ضده والتحذير من الحشد الشعبي الذي
رفد قوة الدفاع والتحرير.
ومع هذا تبقى هناك محظورات ينبغي تجنبها ألنها
ستفسد إن وقعت عظيم اإلن��ج��ازات الوطنية العراقية،
خصوصا ً أن اليد األجنبية ستسعى جاهدة لدفع العراق
إليها .فالعراقيون مدعوون لتجنب أي منزلق طائفي أو
مذهبي يفسد الوجه الوطني لحرب التحرير ،وعليهم
تج ّنب سياسة الالمباالة بحرب التحرير وعليهم المساهمة
الجماعية فيها دفاعا ً عن وحدة العراق ،مع تجنب المواقف
المرتهنة أو المستفزة لهذه الدولة أو تلك بل مصادقة من
يساعد بصدق وتجنب االتكال على المتآمرين على العراق.

الشعبي ،قد بسطا سيطرتهما على
قضاء العلم بمحافظة صالح الدين
بعد ط��رد «داع���ش» منه .إل��ى ذلك
تقدمت ال��ق��وات العراقية باتجاه
منطقة الفتحة بعد السيطرة على
معظم المناطق المؤدية إليها من
محافظة صالح الدين.
وفي كركوك اقتحمت القوات األمنية
العراقية سجنا ً ل��ـ«داع��ش» جنوب
غربي المحافظة وح��ررت  34مدنيا ً
(تفاصيل أخرى في الصفحة .)12

كيري ي�سعى ( ...تتمة �ص)1
من جهته ،قال قائد أركان الجيوش األميركية مارتن
ديمبسي ،أن القيادة العسكرية قلقة من النفوذ اإليراني
في العراق وسورية ولبنان ،وعبر عن انزعاج بالده
من دعم إيران للمجموعات التي تقاتل «داعش».
وأش��ار الجنرال األميركي إل��ى وج��ود إجماع عام
على تأييد أي جهد ضد «داعش» والترحيب به ،وأكد
أن هزيمة التنظيم غير ممكنة عبر الغارات الجوية
وحدها .وأض��اف أن «داع��ش تشكل تهديدا ً إقليميا ً
ودوليا ً علينا التصدي له».
م��ن جهة أخ���رى أعتبر ديمبسي إن التفويض
ال��ع��س��ك��ري ال ي��وف��ر ال��ح��م��اي��ة ل��ق��وات «ال��م��ع��ارض��ة
السورية» التي يقوم ضباط أميركيون بتدريبها.
جاء ذلك في وقت جدد القائد العام لقوات الحرس
الثوري اإليراني اللواء محمد علي جعفري دعم بالده
للشعبين السوري والعراقي في مواجهة التنظيمات
اإلرهابية وبخاصة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأشار جعفري إلى أن الشعبين السوري والعراقي
وشعوب المنطقة يدركون ال��دور المؤثر إلي��ران على
الساحة اإلقليمية وقال« :إننا نشهد اليوم المزيد من
التقارب بين الشعب اإليراني وشعوب المنطقة على
رغم الدعايات اإلعالمية المعادية وإث��ارة الخالفات
الجانبية».

ميدانياً ،شهد ريف مدينة رأس العين السورية
المحاذية لتركيا هجوما ً عنيفا ً ومباغتا ً من قبل تنظيم
«داعش» اإلرهابي .حيث قالت مصادر كردية أمس إن
«التنظيم بدأ هجوما ً واسعا ً ومباغتا ً الليلة الماضية
في اتجاه مدينة رأس العين في محافظة الحسكة
باستخدام الدبابات واآلل��ي��ات الثقيلة ،وتمكن من
السيطرة على قرية تل خنزير الواقعة غرب المدينة»،
كما سيطر التنظيم اإلرهابي أمس على تل غزال وخربة
البطانة الطوالن والعمير في ريف المدينة الغربي،
بعد سقوط عشرات القتلى من الطرفين.
وأكد نواف خليل ،المتحدث باسم حزب االتحاد
الديمقراطي ال��ك��ردي ال��ذي تعتبر وح��دات حماية
الشعب ذراع���ه العسكرية نبأ الهجوم معلنا ً أن
«داعش يشن هجوما ً واسعا ً وقويا ً على مدينة سري
كانيه».
و ُقتل عشرات المسلحين من «الجيش الحر» بينهم
قادة كبار ( 12قيادياً) في ضربة استباقية للجيش
السوري عصر أول من أمس في استهداف طائرات
الميغ تجمعا ً كبيرا ً للمسلحين في بلدة الفتيان في
ري��ف القنيطرة ،أثناء التخطيط لشن هجوم كبير
على ريفي درعا والقنيطرة بطلب من غرفة «الموك»
األردنية.

غيره من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع أعمال إرهابية.
وق��ال ل��ودري��ان« :الرئيس الفرنسي أم��ر ال��ق��وات المسلحة
بالمشاركة في تأمين منشآت البالد التي قد تتعرض للهجوم»،
واصفا ً خطر اإلرهاب بأنه جدي.
وتأتي هذه التدابير بعد هجمات باريس بداية كانون الثاني
التي أسفرت عن مقتل  17شخصاً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
ري��اق ،موضوع اس��ت��دراج ال��ع��روض رقم
ث4د 8447/ت��اري��خ  ،2014/8/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/20000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/3/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 492
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
سير الضنية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 8012/تاريخ ،2014/7/24
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/15000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/3/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 494
إعالن للمرة الثانية
اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
اإلعاشة والتمارين التطبيقية لزوم المعاهد
والمدارس الفنية التالية :معهد صيدا الفني
ـ مدرسة مغدوشة الفنية ـ معهد جباع الفني
ـ معهد تول الفني ـ مدرسة حمانا الفنية ـ
معهد اإلمداد المهني والتقني ـ معهد بتلون
الفني ـ مدرسة ال��دام��ور الفنية ـ مدرسة
كترمايا الفنية.
في تمام الساعة التاسعة من يوم السبت
ال��واق��ع فيه  2015/3/28تجري لجنة
اس��ت��دراج العروض في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني استدراج عروض
لتلزيم ت��وري��د م��واد اإلع��اش��ة والتمارين
التطبيقية لزوم المعاهد والمدارس الفنية
ال��ت��ال��ي��ة :معهد ص��ي��دا ال��ف��ن��ي ـ م��درس��ة
مغدوشة الفنية ـ معهد جباع الفني ـ معهد
تول الفني ـ مدرسة حمانا الفنية ـ معهد
اإلمداد المهني والتقني ـ معهد بتلون الفني
ـ مدرسة الدامور الفنية ـ مدرسة كترمايا
الفنية.
ت��ق��دم ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال���دوام
الرسمي إلى قلم المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني ـ الدكوانة وفقا ً لما نص
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على أن يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء االستدراج ويرفض كل
عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 10 :آذار 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 497
إعالن صادر عن أمانة السجل العقاري
في البقاع الغربي وراشيا
طلب سليمان معروف ري��دان شهادتي
قيد ب��دل عن ضائع لمورث الموكل كنج
حسن دهام بالعقارين  1242و 574بكيفا
للمعترضين مراجعة األم��ان��ة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
في البقاع الغربي وراشيا
ربى الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته وكيالً عن عدنان أحمد الرفاعي سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة مورث الموكل
أحمد محمد الرفاعي والمعروف أيضا ً أحمد
محمد شحاده الرفاعي بالعقار رقم 1153
بعلبك.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك
ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن
تعلن إدارة مستشفى ميس الجبل
الحكومي عن إج��راء مناقصات عمومية
لتأمين:
 1ـ لوازم طبية وأمصال ومواد تعقيم
وغازات طبية.
 2ـ لوازم مختبر.
 3ـ لوازم أشعة.
 4ـ مادة المازوت.
 5ـ تلزيم أعمال التنظيفات.
تسلم دفاتر الشروط في مهلة أقصاها
 2015/3/27الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
في مبنى المستشفى.
إدارة المستشفى
يعلن محافظ البقاع
عن إج��راء مباراة للوظائف التالية في
اتحاد بلديات شرق زحلة:
كاتب ـ أمين صندوق ـ محاسب ـ شرطي
وسائق.
وذل��ك ي��وم السبت ال��واق��ع فيه  2ـ  5ـ
 2015في متوسطة حوش األمراء الرسمية
ـ زحلة.
تقبل الطلبات لمدة /15/ي��وم�ا ً من
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وثالث
صحف.
على الراغبين بالترشح لهذه الوظائف
االط�ل�اع على ش��روط التوظيف والتقدم
بطلباتهم في مركز االتحاد.
على أن تعلن النتائج في مدة أقصاها 2
ـ  6ـ .2015
محافظ البقاع
القاضي أنطوان سلمان
إعالن تلزيم
تقديم «مطبوعات وتصاميم مطبوعات»
لزوم وزارة الزراعة لعام 2015
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الثامن من شهر نيسان  ،2015تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في

بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة ـ المديرية
العامة للزراعة ـ مناقصة تلزيم تقديم
«مطبوعات وتصاميم مطبوعات» لعام
.2015
ـ التأمين المؤقت :خمسة ماليين ليرة
لبنانية ال غير عن كل مجموعة.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أس��ع��ار لكل
مجموعة على حدة ،عدد المجموعات (.)2
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة ـ الكائنة في منطقة بئر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التلكيف 480
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/3/2على المتهم محمد خير عبد
ال��س�لام ال��ع��وض جنسيته س���وري محل
إقامته النبطية ـ ملك نحلة وال��دت��ه منى
تولد  1986نوى رقم القيد  144نوى/
درعا أوقف غيابيا ً بتاريخ 2015/2/23
وال ي��زال ف���ارا ً بالعقوبة التالية تجريم
المتهم محمد خير عبد ال��س�لام العوض
المبينة كامل هويته أعاله بجناية المادة
 200/503عقوبات وإنزال عقوبة األشغال
الشاقة المؤقتة بحقه مدة خمس سنوات
وإنزالها سندا ً للمادة  200عقوبات إلى
النصف لتصبح سنتين ونصف السنة
أش��غ��ال ش��اق��ة واع��ت��ب��اره ف���ارا ً م��ن وجه
العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من
التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة
ومن إقامة الدعاوى عدا المتعلق بأحواله
الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة
قيما ً على إدارة أمالكه وإبالغ ذلك ممن يلزم
وتدريكه كافة الرسوم والنفقات وفقا ً للمواد
 200/503من قانون العقوبات الرتكابه
جناية محاولة الجماع ب��اإلك��راه وق��ررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/3/5
رئيس محكمة جنايات
النبطية المنتدب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 483
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء إكسسوار لكابالت
مجدولة (كونكتورات وبنسات) ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتا ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  24آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 469

