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حلف المقاومة ( ...تتمة �ص)1

أنّ أح������دا ً ل���ن ي��ق��ت��ن��ع بتناقض
ك�لام��ه��م ،ف��ه��م ي��ك��ت��ف��ون بتعزية
النفس في المصيبة التي وقعت
ع��ل��ى رؤوس���ه���م ،بينما الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا وصف
االتفاق بالتاريخي ،مطمئنا ً دول
الخليج وعلى رأسها السعودية
ال��ت��ي و ّرط��ت��ه��م «غ����زوة سلمان»
ب��أنّ واشنطن ل��ن تتخلى عنهم،
ودعاهم إلى «فطور جبر الخاطر»
في آخر الشهر في منتجع «كامب
دي��ف��ي��د» .وق���ال وزي���ر الخارجية
األميركي ج��ون كيري ف��ي وجه
«عاصفة جمهورية» ض ّد االتفاق
ب���دأت طالئعها ،إن��ه ي��وم عظيم،
بينما ب��ق��ي ال��م��وق��ف األوروب����ي
تقنيا ً يتحدث عن االتفاق كضمانة
لعدم امتالك إيران قنبلة نووية،
ووح��ده رئيس حكومة االحتالل
ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و غ������ ّرد على
«تويتر» بقوله« :اتفاق أسوأ مما
توقعنا».
الرئيس اإليراني عبّر عن جدية
دولته في السير باالتفاق ،معلنا ً
االس��ت��ع��داد ل��ل��ت��وق��ي��ع ف��ي نهاية
المهلة في الثالثين من حزيران
ال���م���ق���ب���ل ،ب��ي��ن��م��ا ت���وق���ف وزي����ر
الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظ��ري��ف أم����ام إن���ج���ازه الرئيسي
ل���ل���داخ���ل اإلي����ران����ي ق����ائ��ل�اً« :إنّ
العقوبات سترفع».
ف��ي تفاصيل االت��ف��اق ،وافقت
إي���ران على االكتفاء بستة آالف
ج���ه���از ط����رد م���رك���زي ب�����دالً من
س��ب��ع��ة آالف وخ��م��س��م��ئ��ة جهاز
ح��دي��ث التقنية ت��ع��ت��زم إحاللها
بدالً من األجهزة القديمة التسعة
عشر ألفاً ،لتنتج ما يكفي حاجة
مفاعالتها للطاقة والبحوث من
اليورانيوم المخصب س��واء في
بوشهر أو ناتنز ،وتع ّهدت بحفظ

ال���ف���ائ���ض م���ن ه����ذا ال��ي��وران��ي��وم
بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة
ال���ذري���ة ف���ي إي������ران ح��ت��ى كمية
ت�����ع�����ادل ن���ص���ف ال����ح����اج����ة إل���ى
تصنيع قنبلة وف��ق��ا ً لما تحدّده
الوكالة ونقل الباقي إلى روسيا،
وتع ّهدت ال��دول المفاوضة بس ّد
حاجة إي��ران من الوقود النووي
ال��م��خ��ص��ب ف����ي ح�����ال ال��ح��اج��ة
والنقص ،وبقي معمل آراك يعمل
من دون أي فائض للبلوتونيوم
المخصب ،وتح ّول مجمع فوردو
إل��ى غرفة عمليات نووية إلدارة
المشاريع التي تملكها وستملكها
إيران.
م����دة االت����ف����اق ع���ش���رة أع����وام
كما طلبت إي����ران ،ف��ي م��ا يتعلق
ب���ض���واب���ط ال��ت��خ��ص��ي��ب وع����دد
أج��ه��زة ال��ط��رد ال��م��رك��زي ،وفي
المقابل ت��رف��ع جميع العقوبات
المق ّررة من األمم المتحدة بحق
إي��ران ف��ور التوقيع على االتفاق
النهائي ،وتلتزم ال��دول المعنية
ب��ال��ع��ق��وب��ات ب��ال��س��ي��ر ف���ي ذات
االت��ج��اه ف��ي قوانينها الوطنية،
بك ّل العقوبات المتصلة بالبرنامج
ال���ن���ووي اإلي����ران����ي ،خصوصا ً
حظر تصدير التقنيات المس ّماة
ب����ال����م����زدوج����ة وه������ي تتض ّمن
خ��ص��وص��اً ،ال��ب��رام��ج المتط ّورة
في مجال المعلوماتية الصناعية،
المحسنة لزوم
والمواد المعدنية
ّ
الصناعات الثقيلة.
ال����م����وق����ف «اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي»
وح����ده ي��رس��م ب��وص��ل��ة ووجهة
الموقف من االتفاق« ،يوم حداد
ف���ي إس���رائ���ي���ل» ت���ق���ول المواقع
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ،وت��ض��ي��ف إن��ه
ع�لام��ة ف��ش��ل ت��اري��خ��ي ل��ك�� ّل من
«إسرائيل» والسعودية ستكون
أثمانه باهظة عليهما.

م��ع ه���ذا ال��ت��ح�� ّول ال��ك��ب��ي��ر ،في
المنطقة ،ال���ذي استقبلته إيران
ب��ع�لام��ات النصر وال��ف��رح ،بقي
ل��ب��ن��ان ي��ب��ن��ي ش��ب��ك��ات األم�����ان،
لتمرير ال��وق��ت ال��ف��ائ��ت عليه بال
رئاسة ،وتفويت مخاطر عاصفة
ال��ح��رب ال��س��ع��ودي��ة ف��ي اليمن،
ومالقاة األخبار المتضاربة عن
مصير العسكريين المخطوفين
وال��م��ف��اوض��ات ح��ول��ه��م ،بعدما
أفرجت «جبهة النصرة» عن جثة
الشهيد علي البزّال.

ل��م يعكر ال���ع���دوان ع��ل��ى اليمن
وال��م��واق��ف ال��ح��ادة المتقابلة بين
حزب الله وتيار المستقبل حول هذا
ال��ع��دوان ،صفو أج��واء الحوار بين
الطرفين اللذين أكدا استمراره وشددا
على الفصل في المواقف بين القضايا
الداخلية واإلقليمية ،والحفاظ على
االستقرار األمني وخفض منسوب
التشنج السياسي ،واستمرار عمل
الحكومة.
وأوضح المجتمعون في بيان بعد
جلسة الحوار التاسعة التي عُ قدت
في عين التينة مساء أمس «أن البحث
تناول عددا ً من المواضيع الداخلية
المرتبطة بتفعيل عمل المؤسسات
الدستورية ،واستكمال الخطة األمنية
بما يعزز االستقرار الداخلي».

تأجيل جديد
النتخاب الرئيس

إال أن األج��واء اإليجابية في عين
ال��ت��ي��ن��ة ،ل��م تنسحب ع��ل��ى ساحة
ال��ن��ج��م��ة .فكما ك���ان م��ت��وق��ع��اً ،لم
تنجح الجلسة الحادية والعشرين
للمجلس النيابي في انتخاب رئيس
للجمهورية في انجاز هذا االستحقاق،
لفقدان النصاب القانوني المطلوب
رغم مضي  314يوما ً على الشغور
الرئاسي .لكن ال�لاف��ت ،هو حضور
أربعة وأربعين نائبا ً من ق��وى 14
آذار وكتلة التحرير والتنمية وهو
ال��رق��م األدن���ى م��ق��ارن��ة بالجلسات
السابقة ال��ت��ي ك��ان ال��ع��دد خاللها

طوبى للمثابرين ( ...تتمة �ص)1
 تقوم فلسفة السعودية بإدعاء التفوق علىإيران وسورية ،أنها تراكم المال واالستقرار،
بتفادي الحروب بالسياسة والديبلوماسية،
وتتباهي بمكانتها لدى أميركا ،ودول الغرب،
وحجم نفوذ كلمتها التي ال ت��رد لديهم ،وها
هي سورية التي حرضت السعودية كل العالم
على تدميرها حسدا ً وكيدا ً وحقداً ،ورصدت
كل مالها لذلك وقادت كل أحالف جهنم ضدها،
وجلبت كل عفاريت «القاعدة» لخرابها ،ها هي
تنهض من جراحها ،وتبلسمها ،ويعترف لها
األم��ي��رك��ي م��ن وراء ظ��ه��ر ال��س��ع��ودي��ة المدللة
الغنوجة ،أن واشنطن وجدت نفسها مضطرة
للتفاوض م��ع الرئيس بشار األس��د ،وه��ا هي
إي��ران التي وقفت م��ع المقاومة وم��ع سورية
ف��ي ح��روب ال��دف��اع المشروعة ،يتقدم العالم

منها ض��ارب��ا ً ع��رض الحائط بغيظ السعودية
وي��خ��ط��ب وده���ا ،مسلما ً ل��ه��ا بمقعد ف��ي نادي
ال���ك���ب���ار ،وإذ ال���س���ع���ودي���ة ال���ت���ي ت��ع��ف��ف��ت عن
الحروب المشرفة والمقدسة نحو فلسطين،
ت��غ��رق ف��ي أوس��خ ال��ح��روب وأق��ذره��ا ،لتدمير
وق���ت���ل ش��ع��ب آم����ن م���ن أف���ق���ر ش���ع���وب ال��ع��رب
وأشدهم حاجة للدعم ال��ذي بخلت وتبخل به
السعودية عليهم ،وها هم يصمدون ويثبتون،
ويتقدمون بشرف دمائهم الشهيدة ،ويكتبون
بها تاريخهم ،المشرق الناصع ،وف��ي اليمن
ستدفع السعودية الثمن.
 ط���وب���ى ل��ل��م��ق��اوم��ي��ن وال���خ���زي ألنصافال��رج��ال وأش��ب��اه ال��رج��ال وع���اش المثابرون
والجديون والخيبة للكسالى والتنابل.
ناصر قنديل

مو�سكو تعتبر ( ...تتمة �ص)1

ي��ت��راوح بين  50و 58نائباً .ومرة
جديدة أرج��أ رئيس المجلس نبيه
بري الجلسة إلى يوم األربعاء في 22
نيسان الجاري.
وفور انتهاء الجلسة ،عقد رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
م��ؤت��م��را ً صحافيا ً ف��ي م��ع��راب أكد
خالله «أن ح��وار ح��زب ال��ق��وات –
التيار الوطني الحر ليس فقط من
أجل انتخابات الرئاسة إنما هناك
مواضيع كثيرة عالقة» .وأش��ار إلى
«أننا مستمرون بالحوار بغض النظر
إذا لم نتوصل إلى اتفاق في بعض
النقاط  ،والبحث مع التيار الوطني
الحر صريح وعميق ولست متشائما ً
في الحوار معه» ،مضيفاً« :ال يمكن أن
نبقى على اختالف تا ّم».

باسيل لسليمان :اعتمدنا
البيان الوزاري حول اإلعالن

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،نشب سجال
بين وزارة الخارجية والمغتربين
والرئيس ميشال سليمان الذي اتهم
الوزارة بإغفال إعالن بعبدا في قمة
شرم الشيخ .ورد وزي��ر الخارجية
جبران باسيل على هذا اإلتهام مؤكدا ً
أننا «نتقيّد ببيان وزاري صدر عن
الحكومة ،واعتمدنا فيه ب��دال ً من
عبارة بيان بعبدا ،عبارة مق ّررات
الحوار الوطني التي قد تكون الشيء
نفسه ،وهذا ما اع ُتمد» .وقال باسيل
ف��ي مؤتمر ص��ح��اف��ي« :فمنذ ذلك
الوقت ،أيّ في آذار  ،2014عندما
ذهبنا إلى الجامعة العربية اعتمدنا
في بند التضامن (م��ع الجمهورية
اللبنانية) مق ّررات الحوار الوطني،
وحصل هذا األمر بالتشاور مع رئيس
الجمهورية آن��ذاك ميشال سليمان،
ورئيس الحكومة تمام سالم ،ثم تك ّرر
هذا األمر في أيلول  2014في البند
نفسه ،وت��ك�� ّرر أيضا ً اعتماده بعد
ستة أشهر في آذار  ،2015في القمة
العربية».
ورد سليمان على باسيل فأكد
«أنّ إع�لان بعبدا مسجل حرفيا ً في
بيان قمة الكويت العربية» ،داعيا ً
وزارة الخارجية إلى «قراءة المق ّررات
الرسمية وال��ت��دق��ي��ق ف��ي التقارير
ال���واردة في متنها واالن��ط�لاق منها،
وتطويرها نحو األفضل».

«النصرة» تطلق
جثة الشهيد البزال

ف��ي ش���أن آخ���ر ،يتعلق بقضية
العسكريين المحتجزين لدى «جبهة
النصرة» وتنظيم «داعش» ،برز تطور
جديد أمس وهو تسليم «النصرة» إلى
الهيئة الشرعية في منطقة عرسال،
جثة العريف في قوى األمن الداخلي
الشهيد علي البزال ،الذي كان ضمن
العسكريين المخطوفين وتمت
تصفيته على يد «الجبهة» المذكورة
في كانون األول الماضي.
وسلمت الهيئة ،ب��دوره��ا ،الجثة
إل��ى م��خ��اب��رات ال��ج��ي��ش ،وأج��ري��ت
لها ف��ح��وص الحمض ال��ن��ووي في
المستشفى العسكري ف��ي ب��دارو
حيث تم التأكد من انها عائدة للشهيد
البزال الذي سيشيع اليوم في بلدته
البزالية في البقاع الشمالي.

وف��ي��م��ا اع��ت��ب��ر ال��ش��ي��خ مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) أن استعادة
جثة الشهيد البزال مبادرة إنسانية
قام بها علماء عرسال وعلماء القلمون
وبعض فعاليات عرسال وذلك بهدف
وأد الفتنة وتنفيس االحتقان» ،أكد
ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء
عباس ابراهيم ان المفاوضات مع
«جبهة النصرة» في شأن العسكريين
المخطوفين أكثر تقدما ً من المفاوضات
مع تنظيم «داع���ش» ،مشيرا ً ال��ى أن
«اإلطار العام للمفاوضات أصبح له
تصور كامل».
لكن في المقابل ،عادت «الجبهة»
إل��ى بلبلة األج��واء معلنة في بيان
عبر حساب مراسل «القملون» على
موقع «تويتر» أن «ملف العسكريين
أصبح ألعوبة بيد بعض الجهات في
الحكومة اللبنانية ،وكأنه مكتوب
على م��ن يضعونهم م��ن الوسطاء
قياس مسافة الطريق الى الجرود ،أو
نقل معلومات عن الواقع في الجرود».
مؤكدة أنه «في الحقيقة ليس هناك
أي تفاوض يجري منذ  4أشهر ،وما
ينقل ع��ن ب��ع��ض السياسيين في
لبنان أن المفاوضات ممتازة ،فهذا
غير صحيح ،فال يوجد أي تواصل
بيننا وبين الحكومة اللبنانية ،وأن
وسيطنا المتواجد في تركيا التقى
بالقطريين».
واقترحت «الجبهة»« ،أن تتواصل
لجنة من األ هالي مع القطريين مباشرة
أو من ي�� ّدع��ون ان��ه وسيط ليطلعهم
على مستجدات المفاوضات إن كان
ثمة مفاوضات أص�لاً ،ألننا ن��رى أن
هناك لعبة سياسية من قبل الحكومة
المسيرة من حزب الله ليحققوا مأربهم
من خالل هذا الملف».
في األثناء ،تمكن الجيش اللبناني
م���ن ق��ت��ل  3مسلحين م���ن بينهم
المسؤول في «داع��ش» والمعروف
بـ«االنصاري» وذل��ك خالل محاولة
تسلل فاشلة ليل أول م��ن أم��س،
باتجاه وادي حميد .كما أسر الجيش
أحد المسلحين ويدعى خالد أحمد
ال����واو ال���ذي ن��ق��ل إل���ى المستشفى
للمعالجة إثر اصابته.
وف��ي سياق متصل ،بحث نائب
رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع سمير
مقبل والسفير الفرنسي باتريس
ب��اول��ي ،يرافقه الملحق العسكري
ل��ب�لاده ،التحضيرات والترتيبات
ال�لازم��ة ل��ل��زي��ارة المرتقبة لوزير
الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان
إلى بيروت ،والتي ستواكب وصول
أول��ى شحنات األسلحة العسكرية
ال��ف��رن��س��ي��ة ال���ى ل��ب��ن��ان م��ن الهبة
السعودية.
أما في موضوع الخطف بين أهالي
ع��رس��ال والمسلحين السوريين،
فقد أفيد بأن خاطفي السوريين من
آل عز الدين أفرجوا عن األحد عشر
سوريا ً المتبقين لديهم والذين كانوا
محتجزين ف��ي أح��د ال��م��ن��ازل غرب
بلدة عرسال ،بعدما خطفهم شبان
غاضبون في البلدة على خلفية خطف
حسين سيف الدين من بلدة حوش
الرافعة ،والذي ما زال محتجزاً ،لكن
معلومات أفادت بأن سيطلق سراحه
خالل ساعات.

مقتل  70طالب ًا ( ...تتمة �ص)1

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)1
وأف��اد مصدر ب��أن طائرتين روسيتين هبطتا الخميس في
مطار صنعاء إلجالء رعايا روس وأجانب ،في حين ذكرت وزارة
الخارجية الروسية أن األسطول الروسي أجلى من عدن رعايا كل
من روسيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيالروسيا واألردن ومصر
وليبيا.
من جهته ،أكد المتحدث باسم حركة «أنصار الله» محمد عبد
السالم إن الجيش يسيطر على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن،
وأنه لم يزل إالّ بعض الجيوب التي لم يصلها الجيش.
وقال« :إن من سيدخل اليمن كعدو سيدخل في مستنقع لن
يخرج منه إالّ مهزوماً ،فاليمنيون يعملون ليالً ونهارا ً للدفاع عن
بلدهم وكل الخيارات مفتوحة أمام اليمنيين».
وإ ّذ أك�� ّد أن ال��ص��راع سياسي وليس طائفيا ً أو بين إي��ران
والسعودية وال يوجد إيران في اليمن ،أشار إلى أن هناك تحركا ً
روسياً ،مث ّمنا ً دور موسكو السياسي والداعي للح ّل عبر الحوار.

واعتبر عبد السالم أن عملية نهب القنصلية الروسية في عدن
«هي للرد على الموقف الروسي الرافض للحرب» .وشكر القيادي
اليمني باكستان على موقفها «الرافض للمشاركة بالحرب ضد
اليمنيين».
وقال إنه لم «تتبلور حتى الساعة رؤية للحلول المقترحة
ونحن ندرك أن الحوار هو الحل» ،لكنه أك ّد أن «هناك اقتراحات
كثيرة إلجراء حوار في دولة أخرى بعيدة عن الضغوط ونحن
على تواصل مع المبعوث األممي جمال بن عمر».

«القاعدة» يتمدد

على صعيد آخر ،سيطر مسلحو تنظيم «القاعدة» في شكل
كامل على محافظة حضرموت ودخلوا القصر الجمهوري في
المكال ونهبوا محتوياته ،وأن عمليات نهب واسعة طاولت البنوك
والمقار الحكومية ومجمع المحاكم والنيابات في المدينة.

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي

منفذية المتن الشمالي
زوجة الفقيد مارينا جريس األشقر
أوالده :ميشال وعائلته
فداء وزوجته جويل أبو شبكه وعائلتهما
بناته :هاديا عازار منقاره وأوالدها وعائالتهم
فاديا زوجة ايلي نوبر وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته :ميرنا عرموني ارملة شقيقه عادل وعائلتها
نسب ارملة جبور جبور وأوالدها وعائالتهم
عائلة المرحومة ادال نجيب عقل
عائلة المرحومة حنة الياس عبود
عائلة المرحومة سعاد جميل أبو شديد
وعموم عائالت :ع��ازار ،األشقر ،الخوري ،صفير ،أبوشبكه ،منقاره،
نوبر ،عرموني ،جبور ،عقل ،عبود ،أبو شديد ،إيريدجي ،صفي الدين،
بوجا طبّارة ،وعموم عائالت بيت الشعار وعينطورة المتن وديك المحدي
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من اإليمان والرجاء
فقيدهم المرحوم

األمين

من�صور مخايل عازار
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األربعاء الواقع فيه  1نيسان 2015
متمما ً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الرابعة من ظهر يوم السبت 4
الجاري في كنيسة مار ميخائيل ،بيت الشعار.
بسبب أسبوع اآلالم تقبل التعازي اليوم  3الجاري ،في منزل الفقيد في
بيت الشعار ،وغدا ً السبت  4الجاري قبل الدفن وبعده ابتدا ًء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً ،ويوم األحد 5
الجاري ابتدا ًء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
مسا ًء في صالون كنيسة مار ميخائيل في بيت الشعار.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة.

وأضافت الخارجية أنها ال تشكك في أن االتفاق في
شأن البرنامج النووي اإليراني سيمكن طهران من
لعب دور أكبر في حل «عدد من المشكالت والنزاعات
التي تشهدها المنطقة».
وك��ان��ت إي���ران ومجموعة الست اختتمت جولة
م��ف��اوض��ات ماراتونية ح��ول ملف ط��ه��ران النووي
استمرت  9أيام ،ومن قاعة جامعة «بلي تكنيك» في
مدينة لوزان السويسرية حيث احتشد الصحافيون
بكثافة ،ج��اء اإلع�ل�ان ع��ن ات��ف��اق اإلط���ار المفصلي
والنتائج التي توصلت اليها المفاوضات في مؤتمر
صحافي مشترك عقده وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية في اإلتحاد
األوروبي فيديريكا موغريني بحضور وزراء خارجية
الدول الخمس.
وبحسب هذا اإلعالن المشترك الذي يشكل مسودة
االتفاق النهائي التي سيجري العمل على صياغتها
حتى نهاية حزيران المقبل ،فإن مدة االتفاق ستكون
 10سنوات ،على أن تتمكن إيران خاللها من متابعة
عمليات البحث والتطوير للطرود المركزية المتقدمة
من دون أن تغلق أيا ً من مفاعالتها النووية.
ينص االتفاق على استمرار برنامج تخصيب
كما
ّ
اليورانيوم داخ��ل ال��ب�لاد ومواصلة ان��ت��اج الوقود
النووي للمحطات النووية داخل اي��ران .وأن محطة
فوردو ستصبح مركزا ً للداراسات النووية والفيزياء
المتطورة وانه سيتم الحفاظ على  6000جهاز طرد
مركزي وجميع البنى التحتية لالجهزة والجزء اآلخر
ألجهزة محطة فوردو وبمساعدة بعض دول ()1+5
سيتم استخدامها للدراسات المتطورة النووية وانتاج
اجهزة ايزو توب التي تستخدم في الصناعة والزراعة
والطب.
ویؤكد االتفاق أن مفاعل اراك للمياه الثقيلة ستبقى
ولكن سيتم اعادة تخطيط لها وتطويرها وسيتم تقليل
نسبة البولوتونيوم الذي ستنتجه ولكن سيتم تطوير
عمل المفاعل وستستمر نشاطات مصنع المفاعل
النتاج المياه الثقيلة.
وف��ي ش��أن العقوبات سيتم بعد تنفيذ االتفاق
الشامل سيتم إل��غ��اء جميع ق���رارات مجلس االم��ن
والعقوبات األميركية واألوروبية االقتصادية والمالية
واألشخاص والمؤسسات وفي مرحلة واحدة وان دول
( )1+5ستقدم ضمانات بعدم وضع عقوبات جديدة
في الملف النووي.
وت��ض�� ّم��ن اإلع�ل�ان المشترك ال��ص��ادر ع��ن ظريف
وموغريني الخطوط العريضة التي جرى التفاهم
عليها ،ونص التفاهم حول آلية رفع العقوبات عن
إيران ،وعُ لم أن المفاوضين تفاوضوا مع إيران على
خطوط االتفاق المرحلي «سطرا ً سطراً».
وقالت منسقة السياسة الخارجية في االتحاد
األوروبي فيديريكا موغريني إن المجتمعين توصلوا

الى حلول في ما يخص معايير أساسية ضمن خطة
عمل مشتركة ،وأنهم يستطيعون اآلن البدء بصياغة
مشروع القرار وذلك بعد الحلول التي توصلوا اليها.
وأشارت موغريني إلى أن محطة فرودو ستصبح
مركز دراسات نووية والفيزياء المتطور ،وأن تخصيب
اليورانيوم سيتواصل في منشأة نطنز ،مضيفة:
«اتفقنا على جملة م��ن التفاهمات والحلول حول
المسائل العالقة ،وسيتم مساعدة اي��ران في اعادة
تركيب مفاعل اراك على ان ال تنتج البلوتونيوم
لالستخدام المسلح».
وأكدت موغريني على أن االتحاد االوروبي سيرفع
كل العقوبات عن ايران وأن الواليات المتحدة ستوقف
اي عقوبات لها عالقة بالملف النووي ،كاشفة عن أنه
سيصدر قرار اممي إللغاء كافة العقوبات المفروضة
على ايران.
وب���دوره ،أك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي أن بالده
ستواصل برنامجها النووي السلمي ،مشيرا ً إلى أنه
خ�لال الفترة المقبلة حتى ح��زي��ران ستتم صياغة
االتفاق النهائي.
وش��دد ظريف على أن ك��ل ق���رارات مجلس االم��ن
حول العقوبات ستلغى وهذا نصر جيد للجمهورية
االسالمية في ايران ،معربا ً عن شكره لسماحة آية الله
العظمى االمام السيد علي الخامنئي على دعمه للفريق
النووي.
ولفت ظريف إلى أن العالقات األميركية اإليرانية ال
عالقة لها باإلتفاق النووي ،مضيفا ً أن بالده ستواصل
إستخدام التكنولوجيا النووية تحت إشراف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وف��ي ردود الفعل ،أك��د الرئيس االي��ران��ي حسن
روحاني على «تويتر» التوصل إلى حلول تتناسب
مع المعايير الرئيسية في القضية النووية االيرانية،
مشيرا ً إلى أن صياغة االتفاق ستبدأ مباشرة على أن
تنتهي بحلول  30حزيران المقبل.
ومن جهته ،علّق وزير الخارجية االميركي جون
كيري في تغريدة على اتفاق اإلطار بالقول ان االتحاد
االوروب����ي ومجموعة ( )1+5واي���ران لديها «اآلن
المعايير لحل المسائل الرئيسية» المتصلة بالبرنامج
النووي االيراني ،واصفا ً هذا اليوم بـ»المهم».
ورأى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن
ما ا ُتفق عليه مع ايران يشكل اساسا ً جيدا ً لما يمكن ان
يكون «صفقة جيدة جداً».
وف��ور اإلع�لان عن االت��ف��اق تحدثت وسائل إعالم
العدو عن قلق كبير من اإلتفاق النووي اإليراني بين
إيران والسداسية.
وكان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو استبق
نتائج المفاوضات النووية بالدعوة ألن يلحظ أي
إتفاق نووي إلى الح ّد «في شكل كبير» من قدرات إيران
النووية.

وأفيد عن احتراق إذاعة المكال بعد حرق مبنى السلطة المحلية
وإدارة أمن محافظة حضرموت .وقال مصدر إنّ  60في المئة
من عناصر «القاعدة» الذين هاجموا مدينة المكال هم من خارج
حضرموت ومن جنسيات أجنبية.
واستغل تنظيم «القاعدة» الفوضى األمنية ليجدد هجماته
ويطلق  300سجين من سجن المكال منهم قائد في التنظيم
وهاجمت مقار حكومية وعسكرية .وت��م تهريب أح��د أخطر
العناصر اإلرهابية ويدعى خالد باطرفي .ومن الجدير بالذكر
أنّ عملية اقتحام السجن سبقها قصف جوي ن ّفذ من طائرات
قطرية.
وتنظيم «ال��ق��اع��دة» في جزيرة العرب يحظى باهتمام
دولي .عملياته ال تعرف حدودا ً جغرافيّة ،هو تبنى عددا ً من
الهجمات داخل اليمن وخارجه آخرها أحداث «شارلي ايبدو»
في فرنسا.

وبعدها تدخلت الشرطة وتبادلت
إط�لاق ال��ن��ار م��ع المسلحين الذين
تسللوا إلى بنايات الجامعة.
وأف���ادت تقارير ب��أن المسلحين
أمروا عددا ً من الطالب بالرقود على
األرض ،لكن  27طالبا ً تمكنوا من
الهرب ،والوصول إلى قوات الجيش.

وقد فتحت الجامعة أبوابها عام
 ،2011وهي مؤسسة التعليم العالي
الوحيدة في المنطقة .ويدرس فيها
نحو  900طالب 700 ،منهم جاؤوا
من مناطق أخرى.
وتقول مصادر ،إن قرب غاريسا
من الصومال يجعلها هدفا ً سهالً

ل��ح��رك��ة ال��ش��ب��اب .وت��ض��ي��ف أن
بريطانيا وأستراليا ح��ذرت هذا
األس���ب���وع م��ن ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة
محتملة في عدد من مناطق البالد،
منها غاريسا.
وك��ان��ت ه��ن��اك ت��ح��ذي��رات تخص
الجامعات بالتحديد.

عودة التمثيل ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
السورية ،أن دمشق قررت إغالق معبر نصيب الحدودي
اعتبارا ً من صباح أم��س وحتى إشعار آخ��ر ردا ً على
اإلج����راءات األح��ادي��ة التي اتخذها النظام األردن��ي
باألمس .وعليه فإن معبر نصيب هو مغلق إغالقا ً تاما ً
وأي عبور من خالله يعتبر عبورا ً غير شرعي.
اإلج���راءات المتبادلة بين البلدين ج��اءت على
خلفية سيطرة مجموعات مسلحة على المعبر
ال��ح��دودي ،بعد هجوم كبير شنته بدعم وتسهيل
أردن��ي على نقاط تمركز الجيش في منطقة نصيب
الحدودية السورية.
وفي شأن متصل ،أعربت األمم المتحدة عن قلقها إزاء

سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي على مخيم اليرموك
في دمشق.
وق��ال نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام
لألمم المتحدة ،فرحان حق إن وكالة األم��م المتحدة
لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أون���روا»
أعربت عن قلقها إزاء التطورات في المخيم ،مشيرا ً إلى
أن هناك قتاال ً عنيفا ً يدور هناك.
وأش����ار ال��م��س��ؤول األم��م��ي إل���ى أن ن��ح��و  18أل��ف
فلسطيني ،من بينهم أطفال ،يعيشون حاليا ً في المخيم،
وتطالب «أونروا» جميع األطراف بحماية المدنيين في
اليرموك ،ووقف القتال وتقديم المساعــدات اإلنسانية
لسكان المخيم.

هل تنفذ «عقبة بن نافع»
تهديداتها الإرهابية في تون�س؟
التهديدات األخيرة لكتيبة «عقبة بن نافع» اإلرهابية باستهداف مسؤولين
االنتقامي
تونسيين تطرح العديد من التساؤالت حول جديتها وطبيعة الرد
ّ
الذي قد تنفذه هذه الكتيبة ،والسيما بعد مقتل قائدها المك ّنى بلقمان أبو صخر.
وبهذا التهديد ترفع كتيبة «عقبة بن نافع» اإلرهابية مستوى الوعيد وتهدّد
بتنفيذ عمليات انتحارية ردا ً على الضربة القاسية التي تلقتها بمقتل تسعة من
قادتها في قفصة .رسال ٌة تلقفتها األجهزة األمنية وتعمل على تفكيك شيفرتها.
خالفة لقمان أبو صخر على رأس التنظيم لمن ستؤول؟ وإعالن المبايعة
لـ«داعش» بدل تنظيم «القاعدة في بالد المغرب» كيف يـقرأ أمنيا ً وتنظيمياً؟
والتح ّول النوعي في عمل التنظيم بالسعي إلى جلب سيارات مفخخة من ليبيا؟
كلـها أسئلة تشغل الخبراء واألمنيين واألجهزة الرسمية.
ما رشح عن األجهزة األمنية يفيد ب��أنّ التعاون االستخباراتي وال سيما
مع الجزائر ساهم في فك شيفرات عدّة لجهة مخططات وتنقالت العناصر
اإلرهابية .وإنّ استهداف قادة اإلرهاب في قفصه بضربة استباقية هو ثمرة
اختراق للتنظيم.
معطيات تفيد بأنّ القوات األمنية خرجت من طور التو ّقي ورد الفعل إلى المبادرة
في التحرك واستباق الخطر .حالة التعاطف اإلقليمية والدولية مع تونس بعد
أحداث باردو هي وفق مراقبين فرصة ثمينة ال بد من استثمارها للحصول على
دعم لوجستي واستخباراتي قد ينقل تونس نقلة نوعية في محاربة اإلرهاب.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لتنفيذ أشغال الحفريات
لمد الكابل وعلب طرف لتقوية كابل مخرج
الحريشة  66ك.ف ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه ل��ق��اء مبلغ مئتا أل��ف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  23نيسان  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 643

