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تتمات

بين الديمقراطيين والجمهوريين،
يتصل ل��ل��م��رة األول����ى بعناوين
م���ص���ي���ري���ة ف������ي ال���س���ي���اس���ات
األم��ي��رك��ي��ة ،ال��ع�لاق��ة م��ع إي���ران،
الموقف «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،الحرب
ع��ل��ى اإلره�������اب ،وف����ي م���ا يبدو
صعبا ً على الديمقراطيين الظهور
كمن يدعو إلى استبدال التحالف
مع «إسرائيل» بالتفاهم مع إيران،
يخشى ال��ج��م��ه��وري��ون الظهور
ك��م��ن ي��دع��و إل���ى االن��س��ح��اب من
الحرب على اإلره��اب وتعريض
األم�����ن األم���ي���رك���ي ل��ل��خ��ط��ر ألنّ
م��ق��ت��ض��ي��ات ال���ح���رب ال ترضي
التطلعات «اإلسرائيلية» ،وتخشى
نخب الحزبين أن تتح ّول الحرب
االن��ت��خ��اب��ي��ة إل���ى س��ب��ب الرتكاب
حماقات استراتيجية بحق مكانة
أميركا ومصالحها.
ي��ذه��ب ك��ي��ري إل���ى سويسرا
آتيا ً من القاهرة ،حيث الحصار
ال���س���ع���ودي ال���ت���رك���ي القطري
على مصر ص��ار واض��ح��اً ،كما
الرعاية األميركية التي يحظى
ب���ه���ا ،ح��م��اي��ة ل�����دور «اإلخ������وان
المسلمين» ،بينما تريد واشنطن
ترضية مصر والبحث عن صيغ
ت��وظ��ي��ف ال��ض��غ��وط لجلبها إلى
التحالف ض ّد اإلره��اب وربطها
بسياساته وروزنامته ،والزيارة
المخصصة لهذه المهمة تغيّرت
ّ
وجهتها مع المتغيّرات العراقية،
حيث ل��م تعد روزن��ام��ة الحرب
على «داع��ش» أميركية خالصة،
وال��ت��ق��دّم ال��ع��راق��ي ف��ي تكريت
ب���دع���م م���ن إي������ران ،والتنسيق
ال�����س�����وري ال����ع����راق����ي ،ودور
ح���زب ال��ل��ه وإي����ران ف��ي الحرب
ع��ل��ى اإلره�����اب ع��ن��اص��ر غيّرت
ال���م���ع���ادل���ة ،وف���رض���ت اللحاق
ب����رك����ب ت���ح���ال���ف آخ������ر يصيغ

كيري يناق�ش ( ...تتمة �ص)1
روزنامة الحرب ،ليدور النقاش
في القاهرة بحذر حول إمكانية
توسيع التحالف ل��ض�� ّم مصر،
م��ن دون تلبية ش��رط��ه��ا بض ّم
تركيا ،وال��ت��زام تركيا بانخراط
ج����دي ف���ي ه����ذه ال���ح���رب ،أم���ام
ملف تفصيلي تقدّمه مصر عن
ال���ت���و ّرط ال��ت��رك��ي م��ع «داع����ش»
وال����م����ج����م����وع����ات ال���م���س���ل���ح���ة
ل���ـ»اإلخ���وان ال��م��س��ل��م��ي��ن» ،وهل
يمكن تفسير ض ّم مصر وتركيا
من دون التفاوض مع إيران على
شكل التعاون في حرب باتت هي
من يمسك بزمام المبادرة فيها،
وفرضت على الرئيس األميركي
باراك أوباما التسريع في طلب
التفويض ب��خ��وض ح��رب برية
ض��� ّد «داع������ش» ،ب��ع��دم��ا ب���دا أنّ
االن���ف���راد ب��ال��ح��رب م���ن الحلف
ال����ذي ت��ت��وس��ط��ه إي����ران ويض ّم
س��وري��ة وال���ع���راق والمقاومة،
سيحرم إدارة أوباما من فرص
اإلف�������ادة م���ن ت��وظ��ي��ف النصر
ع��ل��ى «داع����ش» ف��ي االنتخابات
الرئاسية المقبلة.
يلتقي كيري وظ��ري��ف ،وعلى
الطاولة ك ّل الفرضيات ،بما فيها
م���ا ت���س��� ّرب ع���ن م��ن��اق��ش��ة طلب
إي��ران��ي بتتويج أي ات��ف��اق بقرار
من مجلس األمن يؤكد مضامينه،
ب���ع���د ال��ت��ش��ك��ي��ك ف����ي الصدقية
األميركية ال��ذي فرضته مذكرة
ال���ن���واب ال��ج��م��ه��وري��ي��ن للقيادة
اإليرانية ،كما يلتقيان والقضية
اليمنية تطرح على مجلس األمن،
بصورة ال تتيح هوامش للمناورة
أم���ام واش��ن��ط��ن ،ف��ي ظ�� ّل إص��رار
دول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي
على تفويض السعودية برعاية
ال��ح��وار اليمني ،وبالتالي إلغاء
مهمة المبعوث األممي ،في مقابل

�سليمان فرنجية ( ...تتمة �ص)1
 البراعة والدقة واللباقة في صياغة معادالت أنيقة لغويا ً وسياسياً،في مواجهة إشكاليات متعددة ،وفي لحظة شديدة الصعوبة ،ومن
م��وق��ع زع��ام��ة بحجم سليمان فرنجية ،م��ي��زات تستحق أن يسمع
صاحبها ،كلمة تقدير وتحية ،تعبيرا ً عن اإلعجاب بمستوى األداء في
ح��وار يصلح ليكون نموذجا ً عن كيف يمكن تخطي وق��وع المحاور
السياسي في مطبات هوائية ،وكيف يمكن أن يصيغ معادالته الدقيقة،
التي ترسم صورته وصورة المرحلة وصورة الفريق الذي يمثل.
ناصر قنديل

كارتر :ال �سلطة ( ...تتمة �ص)1

رف��ض روس���ي صيني لوصاية
س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال��ح�� ّل ف��ي اليمن
يرفضها التيار المقابل لمؤيدي
ال��س��ع��ودي��ة م��ن اليمنيين ،وهو
ال��ت��ي��ار ال��ح��وث��ي وم��ث��ل��ه المؤتمر
الشعبي برئاسة الرئيس السابق
علي عبدالله صالح ،واللذين من
دونهما على األق ّل ال ينعقد حوار،
وم��ن دون صنعاء وثلثي اليمن
الخاضعين لسيطرة الثوار يصير
دعم الرئيس المستقيل منصور
ه��ادي كالما ً لإلعالم ال يصرف
في أرض الواقع ،ويصير التبنّي
األممي للموقف الخليجي إعالنا ً
بنعي الحوار ،ما دفع إلى تفاهم
ضمني في مجلس األمن ال يريح
ال��س��ع��ودي��ة ي��ف��ت��رض أن يم ّهد
لجلسة الغد بين ظريف وكيري،
بترك مهمة تحديد مكان الحوار
اليمني للمبعوث األم��م��ي جمال
بن عمر بالتفاوض مع األطراف
المعنية.
ل��ب��ن��ان ال ي���زال معنيا ً ب��ك�� ّل ما
يجري ،وينتظر التسويات التي
تجري في المنطقة ألنها تريحه
وتس ّهل التفاهمات فيه ،كما قال
ال��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ال��ذي
جدّد تمسكه بترشيح الثامن من
آذار للعماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية ،في حوار تلفزيوني
عبّر خالله عن مواقف قوى الثامن
من آذار تجاه ما يجري في لبنان
وال��م��ن��ط��ق��ة ،وت��ط�� ّرق خ�لال��ه إلى
اله ّم اللبناني المقابل لالستحقاق
الرئاسي وما يمثله تحدّي ربيع
ساخن في القلمون توقع فرنجية
ق��دوم��ه داع��ي��ا ً ب��إل��ح��اح لإلسراع
في التنسيق اللبناني السوري،
منعا ً لخطأ استراتيجي سيدفع
لبنان ثمنه في المستقبل ،مطالبا ً
قائد الجيش العماد جان قهوجي
بمطالبة مجلس الوزراء بمثل هذا
التنسيق.
ف��ي الفترة الفاصلة ع��ن جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية المقررة
في الثاني من شهر نيسان المقبل،
ت��ع��اود ف��رن��س��ا م���لء ال��ف��راغ على
ه��ذا الصعيد ب��إرس��ال موفد جديد
إل��ى ب��ي��روت للبحث ف��ي موضوع
االستحقاق الرئاسي والوضع األمني
في لبنان.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن باتريك باراكان سيزور لبنان قبل
نهاية الشهر ال��ج��اري ،وذل��ك قبيل
زي��ارة وزي��ر ال��دف��اع الفرنسي جان
إيف في النصف الثاني من نيسان
المقبل لتسليم أول دفعة من السالح
الفرنسي للجيش اللبناني بموجب
الهبة السعودية المخصصة لهذه
الغاية.
وبالتوازي ،علم أن لقاء سيعقد
بين قائد الجيش العماد جان قهوجي
وملك األردن عبد الله الثاني األحد في
عمان للبحث في تسليح الجيش.

فرنجية :إذا سار عون
بالوسطي لن أصوت

أما رئاسياً ،فلم يطرأ جديد على
هذا الملف المرتبط باالستحقاقات
اإلقليمية .وفي السياق كانت رسائل
سياسية لرئيس تيار المردة في هذا
الموضوع إضافة إلى الحوار الجاري

ال بديل عن التفاو�ض ( ...تتمة �ص)1

بين التيار الوطني الحر وحزب القوات
اللبنانية .وأك��د فرنجية في مقابلة
مع «المؤسسة اللبنانية لإلرسال»
ضمن برنامج «كالم الناس» مساء
أمس« ،أننا مع كل تقارب في لبنان،
ولدينا خطنا السياسي وتوجهنا،
ومرشحونا إلى الرئاسة».
وقال «عند كل استحقاق ،تتكون
ق����راءة س��ي��اس��ة محلية وإقليمية
ودولية ،وال نستطيع في هذه األجواء
أن نتفق على شخصية معينة ،من
هنا توقعت أن نصل إلى الفراغ ،علما ً
أن البعض ك��ان يعتقد أنني أمتلك
معلومات أو أنقل رسائل وهذا خطأ،
فقد كانت لدي قراءتي الخاصة».
وأش��ار فرنجية إلى «أن الرئيس
ميشال سليمان أثبت أن ال شخصية
وسطية في البلد ،حتى الوسطيون
لديهم تقارب لخط معين ،نحن لدينا
مرشحنا اليوم هو الجنرال ميشال
ع��ون ،والمطروح اليوم هو التخلي
عن عون ليتخلى الفريق اآلخ��ر عن
سمير جعجع».
وق����ال« :االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي
ه��و م��زي��ج م��ن السياسة المحلية
واإلقليمية والدولية» ،الفتا ً إلى أن
«تجربة العماد سليمان في رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة غ��ي��ر مشجعة ،وكما
يقال «شو باك بتنفخ على اللبن قلو
الحليب كاويني» .وأكد أن «أي رئيس
سيأتي الحقا ً سيكون على صورة
المرحلة المقبلة ،ونحن ل��ن نقبل
برئيس وس��ط��ي ،وإذا س��ار حليفنا
ميشال ع��ون بالوسطي فلن أذهب
إلى التصويت» .واعتبر أن «المعادلة
السياسية في لبنان بسيطة إذا حصل
تفاهم إيراني سعودي تكون صورة
الرئيس شيئاً ،وإذا اختلفا تكون شيئا ً
آخر ،وما أتمناه أن نعود إلى التفاهم،
وكلنا نتمنى أن نصنع رئيساً ،ولكن
التمني شيء والواقع شيء آخر».
وتابع فرنجية« :إذا كان مطلوبا ً
رئيس للجمهورية من  8آذار ،وتم
التفاهم مع  14آذار ورئيس حكومة
منها ،عندها تكون لي حظوظ» ،لكنه
ق��ال« :أن��ا ال أسعى ألن أك��ون رئيسا ً
للجمهورية ،ول��ن أب��دل مواقفي في
سبيل الوصول إليها ،وفي حال تخلى
العماد عون عن ترشحه فأنا حتما ً
مرشح  8آذار ،وأنا أثق بان العماد
عون ملتزم في خطنا السياسي وهو
لن يغير مواقفه» .وأعلن أنه «إذا اتفق
عون وجعجع ،على أي أسم لرئاسة
الجمهورية فنحن غير ملتزمين به».
وأش����ار إل���ى أن «ال��ت��واص��ل مع
الرئيس سعد الحريري هو تواصل
إن��س��ان��ي» ،معتبرا ً أن «ال��ح��وارات
الجارية في لبنان تنفس االحتقان
في الشارع» ،الفتا ً إلى أن «الجو بيننا
وبين القوات اللبنانية إيجابي ضمن
ثوابتنا ،وكل واحد في موقعه» .وأكد
أن «الجو المسيحي أكبر منا جميعاً،
واذا داعش هاجم زغرتا فسنكون مع
القوات في خندق واحد».
وأعلن أن��ه يدعم الجنرال شامل
روك��ز لقيادة الجيش .وق���ال« :إذا
خ��ي��رت بين روك���ز أو ال��ع��م��اد جان
قهوجي فأقول على المأل شامل روكز،
أم��ا بين ال��ف��راغ أو التمديد للعماد
قهوجي فنحن مع التمديد لألخير،
أم���ا بمسألة رئ��اس��ة الجمهورية
فنحن نثق بالعماد قهوجي من بين
الوسطيين».

لجنة الرقابة تمر
رغم تحفظ  6وزراء

على خط آخر ،خيمت أجواء هادئة
على جلسة مجلس الوزراء أمس ولم
يتخللها س��وى نقاش طويل حول
لجنة الرقابة على المصارف استمر

لنحو ساعتين ،وانتهى بتحفظ 6
وزراء على تعيين سمير حمود رئيسا ً
للهيئة ب���دال ً م��ن أس��ام��ة مكداشي،
وتعيين جوزيف سركيس ب��دال ً من
أمين عواد والتجديد لألعضاء منير
اليان ،أحمد صفا ،سامي العازار .ما
يعني أن آلية عمل الحكومة الجديدة
ترجمت في هذا البند.
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء»
إلى «أن رئيس الحكومة تمام سالم
أعلن في الجلسة أنه ال يمكن أن يقبل
بأن تكون الهيئة عرضة للتجاذبات
السياسية» .وأك��دت أن ملف النفط
سيطرح على طاولة مجلس الوزراء
قريباً ،بغية حسم موضوع مرسومي
النفط».

تصويب مستقبلي
على الحوار

وف��ي��م��ا ت��ع��ق��د ال��ج��ول��ة الثامنة
م��ن ال��ح��وار بين ح��زب ال��ل��ه وتيار
المستقبل ف��ي  18م��ن ال��ج��اري في
عين التينة بحضور وزير المال علي
حسن خليل ،واص��ل بعض قيادات
«المستقبل» التصويب على الحوار.
وفي هذا اإلطار ،أكدت مصادر التيار
لـ«البناء» أن «الحوار مع حزب الله
ال يتعدى الحوار الشكلي ،فنحن ال
نتفق معه على أكثر من  5في المئة
من المسائل المطروحة ،أما الـ 95
في المئة الباقية فهي محط خالف
جوهري».
ولفتت من جهة أخرى ،أن الخطة
األمنية لبيروت والضاحية الجنوبية،
لم تبدأ بعد ،وهي تنتظر عودة وزير
الداخلية نهاد المشنوق من الجزائر».
وأش��ارت المصادر إل��ى أن «الخطة
األمنية لبيروت تعني بيروت خالية
من السالح ،لكن هل يمكن لحزب الله
أن يسلم سالحه»؟

كنعان يترأس اللجان

على خ��ط آخ���ر ،ب��رز ق���رار الفت
لرئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
بتكليفه رئيس لجنة المال والموازنة
ال��ن��ائ��ب إب��راه��ي��م كنعان بترؤس
جلسة اللجان المشتركة المخصصة
ل��م��ت��اب��ع��ة ودرس م��ا وص���ل إليه
موضوع سلسلة الرتب والرواتب في
القطاع العام .ومن المقرر أن يلتقي
كنعان هيئة التنسيق النقابية عند
العاشرة من صباح الثالثاء المقبل
أي قبل انعقاد الجلسة عند العاشرة
والنصف.
وفي السياق ،اعتبر عضو كتلة
ال��ق��وات اللبنانية النائب أنطوان
زهرا لـ«البناء» أنه من غير المفيد
«أن يكلف النائب كنعان بترؤس
اللجان المشتركة التي وفق النظام
الداخلي يترأسها رئيس المجلس أو
نائبه».
ولفت إلى «أن موازنة عام 2015
ال��م��ع��روض��ة على مجلس ال���وزراء
تتضمن اإلجراءات المرافقة للسلسلة،
ال سيما أن ترشيد اإلنفاق مستحيل
في ظل غياب الموازنة».
وشدد على «أن موقف القوات من
الجلسة العامة سيحدد بعد الدعوة
التي سيوجهها الرئيس بري ،ليبنى
على الشيء مقتضاه» ،مشيرا ً إلى
«أننا ال نزال على موقفنا من تشريع
ال��ض��رورة المتعلق ب��إع��ادة إنتاج
السلطة».
إل��ى ذل��ك ،يشارك الرئيس سالم
في المؤتمر االقتصادي العربي الذي
يعقد اليوم وغ��دا ً في ش��رم الشيخ
ع��ل��ى أن يلتقي ع����ددا ً م��ن رؤس���اء
الدول المشاركين من بينهم الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي.

تسنى للمجتمع اإلي��ران��ي بثقافة الصمود ومقاومة
الضغوط أن يتقدم في طريق الثورة التقنية والصناعية
الخالقة وأن يتحمل تضحيات جزيلة من أجل مستقبل
ال��ب�لاد وتقدمها كقوة عظمى فاعلة ف��ي محيطها وفي
العالم تحمي حقوقها وسيادتها واستقاللها بقوة دفاعية
استراتيجية يحسب لها الحساب وفي الحساب األميركي
لكلفة الخيار العسكري منذ حرب تموز  2006وبعد التهديد
بضرب سورية خريف  .2013إن المغامرة العسكرية
باالشتباك مع إيران ستقود إلى التورط في حرب كبرى
وتشعل حرائق واسعة النطاق تهدد المصالح األميركية
في المنطقة وستهدد إسرائيل بعواقب وخيمة.
ف��ي ه��ذا المناخ شكلت ه��زائ��م المغامرات الحربية
األميركية في أفغانستان والعراق والحروب «اإلسرائيلية»
في لبنان وغزة ،رصيدا ً متعاظما ً من الفشل الذي توجه
اإلخفاق األميركي المتواصل في محاولة النيل من الدولة
الوطنية السورية الحليف األب��رز إلي��ران منذ أكثر من
خمسة وثالثين عاما ً والقوة المركزية المناهضة للهيمنة
االستعمارية والمعادية لـ«إسرائيل» التي احتضنت قوى
المقاومة اللبنانية والفلسطينية بالشراكة مع إيران.
ال يملك الجمهوريون والمحافظون ال��ج��دد وصفة
مختلفة عن االتفاق التفاوضي ،وال قدرة لدى اإلمبراطورية
األميركية المنهكة من حروبها الخاسرة واقتصادها العاثر
على إحياء المغامرات الحربية أيا ً كان الحزب الحاكم،
والجمهوريون والمحافظون ومتطرفو اللوبي الصهيوني
يجادلون عالنية في بنود االتفاق المحتمل مع إي��ران
وجداوله الزمنية المتصلة بالتخصيب وبرفع العقوبات،
ومثلهم يفعل نتنياهو حيث يتبنى التشدد في معدالت
التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي ،ويدعو إلى إبطاء
عملية رفع العقوبات عن إي��ران لتأخير انعتاق قوتها
االقتصادية والسياسية بمجرد رفع الحصار السياسي
والحظر التجاري والمصرفي عنها حيث تخشى أوساط
اليمين األميركي وقيادة الليكود انهيارات متسارعة لمعاقل
النفوذ الغربي في المنطقة كما حصل في الهند الصينية
بعد االعتراف بالصين الشعبية.
الشركات األميركية الكبرى بالمقابل ومنذ اتفاق جنيف

الى ذلك ،أعلنت واشنطن أنها غير مخولة قانونيا ً حماية مقاتلي المعارضة
ال��ذي سيتم تدريبهم في تركيا من أي هجوم قد يتعرضون له من الجيش
السوري.
وقال وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر إن الواليات المتحدة ليست لديها
في ما يبدو سلطة قانونية قاطعة لحماية مقاتلي المعارضة من هجوم «قوات
مؤيدة لألسد» حتى إذا وافق الكونغرس على صالحيات حرب جديدة.
وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت في  2آذار أنها ستحمي مسلحي المعارضة
السورية بعد تدريبهم وإمدادهم بأسلحة حديثة.
هذا وأعلنت األمم المتحدة أنها سترسل ممثالً عنها إلى موسكو للمشاركة
في الجولة الثانية من مشاورات الحوار السوري  -السوري المقررة في الشهر
المقبل.
وفي تصريح صحافي قال المتحدث باسم األمين العام للمنظمة الدولية
ستيفان دوجاريك «لقد قلنا إننا نرحب بجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل
سياسي تفاوضي لألزمة في سورية ،ال سيما أننا نقترب من دخول هذه األزمة
في سنتها الرابعة».
وأشار دوجاريك إلى أن األمم المتحدة تبحث مع السلطات الروسية موضوع
عقد الجولة الثانية من المشاورات التي جرت في موسكو أواخر كانون الثاني
الماضي ،مؤكدا ً عزم المنظمة على حضورها.
وجمعت الجولة األولى من المشاورات جميع فصائل المعارضة السورية
تقريباً ،باستثناء «االئتالف المعارض» ،أما الحكومة السورية فمثلها المندوب
الدائم لدى األمم المتحدة بشار الجعفري.
وأسفرت اللقاءات عن صدور «مبادئ موسكو» العشرة بشأن تسوية النزاع
في سورية ،ومنها الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقاللها وسالمة
أراضيها ،إلى جانب مكافحة اإلرهاب.

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 اليوم 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.

من جهته ،أعلن وزي��ر الدفاع العراقي خالد
العبيدي ،اثناء زيارته الى محافظة صالح الدين،
الخميس ،أن ال��ق��وات االمنية ستقتحم مدينة
تكريت اليوم في معركة وصفها بـ «الحاسمة»،
فيما أشار الى أن هناك دورا ً كبيرا ً للحشد الشعبي
وابناء العشائر.
وقال العبيدي في تصريحات له من محافظة
صالح الدين ،عبر التلفزيون الرسمي« ،سنقتحم
مدينة تكريت هذا اليوم» ،مشددا ً أن «المعركة
ستكون حاسمة».
وأضاف وزير الدفاع أن «الخطة االمنية حققت
اهدافها وهناك دور كبير للحشد الشعبي وابناء
العشائر».

غالب قنديل

مناورة ع�سكرية ( ...تتمة �ص)1
وقضايا إقليمية أخرى ،وذلك إثر موافقة دول المجلس على
استضافة حوار طلب الرئيس اليمني عقده في الرياض.
وردا ً على هذه المناورات ،أكد وزير الخارجية القطري
خالد العطية ،أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها
من اإلمكانيات واإلج��راءات التي ال تعلن عنها للدفاع عن
مصالحها وحدودها.
وقال العطية إن تحركا ً هنا أو هناك لن يؤثر في دول
مجلس التعاون الخليجي ،مؤكدا ً أنها تملك القدرة على
حماية أراضيها وسيادتها .وتابع« :ليكن الجميع على ثقة
بأننا نستطيع حماية حدودنا».
وذك��رت وك��االت أنباء أجنبية ،نقالً عن مصادر قبلية
وحوثية أن اآلالف من الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء
عدة من اليمن نفذوا تمرينا ً عسكريا ً في الجزء الشمالي من
البالد بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت المصادر في منطقة البقع في محافظة صعدة،
استخدام أنواع مختلفة من األسلحة ،بما فيها األسلحة
الثقيلة.
وفي تصريح لمراسل روسيا اليوم في اليمن ،نفى مصدر
من جماعة «أنصار الله» ما تداولته وسائل اإلعالم حول
إجراء تدريبات ومناورات عسكرية للجماعة على الحدود
مع المملكة العربية السعودية .وأشار المصدر إلى أن هذه
المناورات غير واردة على األقل في الوقت الراهن.
وعلى صعيد الحوار اليمني اليمني ،قال وزير الخارجية
القطري إن الدعوة وجهت للجميع ،بمن فيهم الحوثيون،
لحضور اجتماع الرياض.

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)1
على الصعيد الميداني ،واصل الجيش العراقي
م��دع��وم�ا ً بالحشد الشعبي تقدمه ف��ي تكريت
ويستعيد المزيد من أحياء المدينة .بعد أن تمكن
من السيطرة على منطقة الفتحة مغلقا ً منافذ
داعش باتجاه الموصل وكركوك.
وك��ان��ت ال��ق��وات العراقية مدعومة بالحشد
الشعبي قد سيطرت بالكامل على حي القادسية
شمال مدينة تكريت ،ودخ��ل��ت منطقة الهياكل
وال��دي��وم والحي الصناعي وش��ارع��ي االربعين
والباشا وس��ط المدينة ورفعت العلم العراقي
فوق المستشفى العسكري فيها .وأحكمت الحصار
على منطقة مطيبيجة شرق محافظة صالح الدين
التي يستخدمها داعش لتدريب عناصره وإيواء

التفاوضي قبل عامين بين إيران ومجموعة الـ 1+5أرسلت
كشافيها البريطانيين إلى إيران عبر وفود تجارية تضم
خبراء مكلفين بالتعرف إل��ى مجاالت العمل المتاحة
في األس��واق اإليرانية والشراكات التجارية المحتملة
والجاذبة لالستثمارات في زمن العطش الناتج من الركود
االقتصادي األميركي والغربي عموما ً وتتطلع تلك الشركات
إلى عقود دسمة تتوقع أن تحصدها من عودة العالقات مع
إيران في المرحلة المقبلة.
ما بعد االتفاق النووي واالعتراف بإيران كقوة عظمى
سنشهد تغيرا ً ف��ي شكل ال��ص��راع ،فخطوط االشتباك
واالختالف بين واشنطن وطهران ستبقى قائمة ومستمرة،
خصوصا ً ما يتصل منها بـ«إسرائيل» وبقضية فلسطين
التي رفضت القيادة اإليرانية اعتبارها جزءا ً من أي تفاوض
أو مقايضة .وحتى القضايا اإلقليمية الخالفية التي يظن
البعض أنها ستكون موضع تفاوض وتفاهم رفضت إيران
وضعها على جدول أعمال التفاوض النووي .واألرجح أن
مستقبل العالقات األميركية اإليرانية هو ما يمكن اعتباره
حربا ً باردة إقليمية في جميع ساحات التواجد المشترك
لحلفاء الجانبين من أفغانستان إلى البحرين ،وحيث
سيتحكم بمضمون التسويات المحتملة ت��وازن القوى
المحلي في كل بلد على حدة خارج مفهوم الصفقات الدارج
في العقل السياسي التقليدي المسطح.
لكن مما ال شك فيه أنه ما بعد االتفاق النووي ستكون
قنوات النقاش والبحث في تلك الملفات مفتوحة بين
الجانبين ،كما هي راهنا ً حال العالقة الصينية األميركية
والعالقة الروسية األميركية ،وعلى رغم شدة الصراعات
الدائرة على غير صعيد ومن استفزازية التدابير العدائية
تنصب
األميركية ضد بكين وموسكو ،ومن الطبيعي أن
ّ
المناورات األميركية المقبلة على اختبار فرص إضعاف
ع�لاق��ة إي���ران بحلفائها وشركائها الكبار ف��ي العالم
والمنطقة ،ويمكن من اآلن التنبّؤ بفشلها المحتوم ألنّ
التوجه اإليراني االستباقي كان قطع الطرق على مثل هذه
الحسابات وتعميق الشراكات االقتصادية واالستراتيجية
مع الحلفاء.

االنتحاريين العرب.
كذلك سيطرت القوات العراقية على منطقة
الفتحة وأغلقت منافذ داع��ش باتجاه الموصل
وك���رك���وك .وف���ي األن��ب��ار رف���ع مسلحو داع��ش
الرايات البيضاء للخروج من مدينة الرمادي بعد
محاصرتهم.
وك���ان ب��ي��ان ل����وزارة ال��دف��اع ال��ع��راق��ي��ة ق��ال
إن م��ق��ات�لات س�لاح ال��ق��وة ال��ج��وي��ة ،استهدفت
بالصواريخ مجموعة من مسلحي تنظيم داعش،
كانت ت��ح��اول ال��ف��رار م��ن تكريت باتجاه بلدة
الحويجة غرب محافظة كركوك ،والتي تخضع
الى سيطرة التنظيم المتشدد (تفاصيل أخرى في
الصفحة .)12

وأبرز العطية أن مجلس التعاون الخليجي وجه الدعوة
إلى جماعة الحوثي لحضور االجتماع الوزاري في الرياض
كونهم جزءا ً ال يتجزأ من الشعب اليمني ،معرجا ً على أن
مسألة الحضور من عدمه هي مسألة تخصهم.
وكان األمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قال
في مؤتمر صحافي عقب االجتماع إن «مؤتمرا ً حول اليمن
سيعقد في ال��ري��اض بنا ًء على طلب الرئيس عبد ربه
منصور هادي» ،مشيرا ً إلى أن «هذا المؤتمر سيختلف عن
حوار صنعاء».
من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار
الله» محمد البخيتي نقل الحوار من صنعاء إلى الرياض
مرفوض ،وقال إن دعوة مجلس التعاون الخليجي غير
صادقة وهدفها إحداث انقسام في اليمن.
أم��ا رئيس مجلس الشورى اإلي��ران��ي علي الريجاني
فشدد بدوره على «وجوب عدم التعامل مع األزمة اليمنية
بسياسة االنحياز ضد بعض الجماعات ،بل عن طريق
الحوار».
على الصعيد األمني ،قتل شخصان وأصيب  5آخرون
في إطالق نار لتفريق تظاهرة رافضة لجماعة «أنصار
الله» في البيضاء.
وقال شهود عيان إن مسلحين من «أنصار الله» أطلقوا
الرصاص على تظاهرة رافضة لهم ولما أسموه «االنقالب
الحوثي» ،في مدينة البيضاء مركز محافظة البيضاء.
وأكد شهود العيان أن شخصين قتال فيما نقل  5جرحى
إلى مستشفى قريب لتلقي العالج.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب كامل أحمد غريب لموكله عبدو
حسين قانصو أحد ورثة حسين ابراهيم
قانصو شهادة قيد بدل ضائع للعقار 4917
الخيام.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب ذيب كامل الحاصباني بوكالته عن
نمر الياس زامل لمورثه الياس جاد زامل
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  2083دير
ميماس.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت رنده حسن نجدي لموكلها رضا
علي فرحات بوكالته عن أحمد فرحات
شهادة قيد ب��دل ضائع للعقار رق��م 515
القسم  60نبطية التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت رنده حسن نجدي لموكلها فؤاد
ابراهيم عطوي بوكالته عن محمد ابراهيم
ع��ط��وي المشتري بموجب عقد بيع من
فاطمة أحمد بواب شهادة قيد بدل ضائع
للعقار رقم  447حاروف.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
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

