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يبحث االتفاق النووي اإليراني واألوضاع املضطربة في العراق وسورية واليمن

خادم احلرمني الشريفني يزور واشنطن ألول مرة منذ توليه منصبه
س���لمان مزيدا من الدعم من 
قبل الواليات املتحدة لالئتالف 
الذي تق���وده اململكة العربية 
امليليشيات  الس���عودية ضد 

احلوثية.
وكان املتحدث باسم البيت 
األبيض جوش ارنس���ت قال 
في تصريح صحافي س���ابق 
ان زيارة خادم احلرمني تؤكد 
أهمية الشراكة االستراتيجية 

بني اجلانبني.
وأضاف ان »امللك سلمان 
س���يبحث مع الرئيس أوباما 
خطوات ملواجهة نشاطات ايران 
التي تزعزع االس���تقرار في 
املنطقة باالضافة الى الصراعات 

في اليمن وسورية«.
وعلى الرغم من املناقشات 
املضطربة حول االتفاق النووي 
مع إي���ران واصل���ت اململكة 
العربية السعودية مشاركتها 
في الغارات اجلوية التي تشنها 
ق���وات التحالف التي تقودها 
الوالي���ات املتحدة في العراق 
وس���ورية ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش«، الذي كان 
أعلن مس���ؤوليته عن تفجير 
مس���جد الطوارئ في منطقة 
عسير جنوب غربي السعودية 

الشهر املاضي.

الدفاعية اخلليجية.
ومن احملتمل ان تنشأ نقطة 
خالف رئيسية في املناقشات 
ب���ني امللك س���لمان والرئيس 
الواليات  أوباما، حيث ترغب 
املتح���دة في موافق���ة اململكة 
العربية السعودية على االتفاق 
ال���ذي توصلت اليه مجموعة 
)5 + 1( م���ع إيران في يوليو 
املاضي بشأن برنامج طهران 

النووي.
ويقضي االتفاق الذي ينهي 
أزمة بني اجلانبني اس���تمرت 
نحو 12 عاما برفع العقوبات 
التي يفرضها االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة واألمم املتحدة 
على إيران مقابل موافقتها على 
فرض قيود طويلة املدى على 

برنامجها النووي.
وفي الوقت الذي لم تكشف 
فيه األطراف املتفاوضة رسميا 
عن كل النقاط التي يتضمنها 
االتفاق اال انها أجملتها في بعض 
نقاط تتضمن ان تسمح إيران 
بتفتيش منشآتها النووية مبا 
في ذلك التفتيش عن إمكانية 
وجود نشاطات نووية سابقة 

في هذه املنشآت.
اليمن،  وحول الوضع في 
م���ن املرج���ح ان يطلب امللك 

بالبيت األبيض بن رودز في 
تصريح صحافي أمس األول ان 
زيارة خادم احلرمني لواشنطن 
»هي زيارة مهمة تأتي في وقت 

مهم«.
وأكد سعي اإلدارة األميركية 
تعزيز التعاون مع السعودية 
حسب أجندة اللقاء اخلليجي 
� األميركي الذي عقد في كامب 

ديڤيد في مايو املاضي.
وتوق���ع رودز ان يبح���ث 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
مع خادم احلرمني الش���ريفني 
العديد من القضايا، الس���يما 
امللف النووي اإليراني وتطورات 
األوضاع في اليمن وسورية.

من جانبه، قال مدير شؤون 
الشرق األوسط مبجلس األمن 
القومي جف بريس���كوت في 
تصريح مماث���ل ان العالقات 
األميركية � اخلليجية، السيما 
السعودية تتمتع بالعمق في 
العديد من املجاالت احليوية 
منه���ا التعليمي واالقتصادي 
والعسكري باإلضافة الى مجال 

الطاقة.
وأكد استمرار بالده في دعم 
األجندة املبرمة في لقاء القادة 
اخلليجيني وأوباما في كامب 
ديڤيد، السيما حتسني القدرات 

وقد أشاد مسؤوالن بالبيت 
التي  العالقات  األبيض بعمق 
جتمع بني البلدين في مختلف 
املجاالت، السيما في املجالني 

األمني والدفاعي.
وقال نائب مستشار األمن 
القومي للتواصل االستراتيجي 

البلدين وس���بل تعزيزها في 
املجاالت كافة.

وأش���ار إلى أن املباحثات 
املق���ررة ب���ني امللك س���لمان 
والرئيس أوباما ستتناول أيضا 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.

العربية السعودية والواليات 
املتحدة األميركية«.

وأوضح الديوان امللكي في 
بيان أن خادم احلرمني الشريفني 
اوباما  الزيارة  سيلتقي خالل 
وعددا من املسؤولني األميركيني 
الثنائية بني  العالقات  لبحث 

عواصم � كونا � واس: تأتي 
زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز الى 
الواليات املتحدة في وقت حرج 
لواشنطن مع اعتزام الكونغرس 
التصويت على االتفاق النووي 
اإليراني خالل أقل من أسبوعني. 
وتعد هذه الزيارة التي ستستمر 
3 أيام اول زيارة يجريها امللك 
سلمان للواليات املتحدة منذ 
توليه مهام منصبه، وهي املرة 
األولى التي سيبحث فيها صفقة 
إيران وجها لوجه مع الرئيس 
أوباما، خالل  األميركي باراك 

قمتهما اليوم.
وقد أعل���ن الديوان امللكي 
السعودي وفقا ملا نقلت عنه 
وكالة األنباء السعودية »واس«: 
ان خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز، 
يق���وم بالزي���ارة للوالي���ات 
املتحدة تلبية لدعوة رسمية 
من الرئي���س األميركي باراك 
أوبام���ا. وانطالقا من حرصه 
»عل���ى التواص���ل م���ع قادة 
العالم في كل ما فيه مصلحة 
وخدمة شعب اململكة العربية 
الس���عودية وقضايا األمتني 
العربية واإلسالمية، وتأكيدا 
لرواب���ط الصداقة بني اململكة 

الرئيس األميركي باراك أوباماخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

ً ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم املزدوج لداعش على مسجد صنعاء إلى 32 قتيالً و92 جريحا

انطالق عملية حترير صنعاء خالل 3 أيام

مصادر لـ »األنباء«: احلوار الداخلي اللبناني بانتظار »اخلارجي«

باملطار الق����دمي غرب املدينة 
وكذلك مواقع وآليات احلوثيني 
شرق تعز ومدينة احلوبان، 
وش����ارع األربع����ني والقصر 
الدفاع  اجلمهوري ومعسكر 
اجلوي وغارات مكثفة على 

مدينة املخا الساحلية.
املصادر ذاته����ا قالت إن 
املقاوم����ة الش����عبية متكنت 
أمس م����ن صد هجوم عنيف 
للمتمردين في منطقة كالبة 
بعدما حاولوا اقتحام منطقة 
الروضة معقل قائد املقاومة 
الش����عبية في تع����ز وقتلت 
وأسرت العشرات من املتمردين 
بينهم قائد احلوثيني في كالبة 

ويدعى أبو محمد. 
م����ن جهة أخ����رى، أكدت 
مصادر أن املقاومة واجليش 
املوال����ي للش����رعية بدأ فتح 
معس����كرات تدريب واسعة 
في محافظة اجلوف ش����رق 
اليمن لتدريب جلان شعبية 
لتحري����ر احملافظ����ة بدع����م 
مباش����ر وكبير وقوات برية 
من التحالف لاللتحام بجبهة 
مأرب واملشاركة في حترير 

صنعاء. 
إلى ذل����ك أعلنت املقاومة 
الشعبية اجلنوبية مبنطقة 

كرش احلدودية بني محافظتي 
حلج وتعز أنها متكنت أمس 
من حترير مركز مدينة كرش 
املتمردين وأنها تواصل  من 
تطهير بقي����ة مناطق املدينة 
من جي����وب املتمردين، فيما 
الذ عشرات احلوثيني بالفرار 
وقاموا بإغ����الق نفق يربط 
املنطقة باجتاه تعز باألحجار 
واملتفجرات ملنع تقدم املقاومة 

ومالحقتهم.
وفي محافظة مأرب شمال 
اليمن أكدت مصادر  ش����رق 
قبلية أن قيادات من تنظيم 
القاعدة هي من تشرف على 
تدريب عناصر مليش����يات 
احلوث����ي مبحافظ����ة مأرب، 
مشيرة إلى أن أحد القيادات 
امليدانية مليليشيات احلوثي 
في مدينة صرواح مبحافظة 
مأرب ه����و القيادي املعروف 
بانتمائه لتنظيم القاعدة وأحد 
املطلوبني جلهاز األمن القومي 
منذ س����نوات بتهمة االنتماء 
للقاعدة حسن أحمد الزايدي، 
ويعد املس����ؤول عن تدريب 
عناصر احلوثي في احملافظة، 
مشيرة إلى أن هذا يؤكد ارتباط 
ميليشيات احلوثي بتنظيم 

القاعدة في اليمن.

وذكر شهود عيان لوكالة 
فران���س ب���رس ان هجوما 
انتحاريا وقع داخل املسجد 
ثم قام انتحاري آخر بتفجير 

سيارة مفخخة.
إال أن وكال���ة األنب���اء 
التي يسيطر  اليمنية سبأ 
عليها احلوثيون أكدت رواية 
الدولة اإلس���المية  تنظيم 

للحادث.
في هذه األثناء، واصلت 
الداعم  التحال����ف  طائ����رات 
للشرعية بقيادة السعودية، 
قصفها العنيف واملكثف على 
مواقع املتمردين في محافظات 
تعز ومأرب وتوس����عت إلى 
محافظ����ة اجل����وف ش����رق 

البالد.
وأكدت مصادر قيادية في 
املقاومة الشعبية ل� »األنباء«: 
التحالف متكنت  أن طائرات 
من استهداف تعزيزات جديدة 
وصلت إلى تعز مؤخرا، وقتلت 
الغارة فجر أم����س أكثر من 
أربعني متمردا بينهم قيادي 
يدعى أب����و زيدان في منطقة 
البريهي نهاية شارع الستني 
املدينة، فيما واصلت  شمال 
الطائرات قصف مواقع وآليات 
املتمردين في مقر اللواء 35 

عواصم ـ إياد احمد ووكاالت:

 فيم���ا اك���دت مص���ادر
ن���ت« انطالق  ل� »العربية 
عملية حترير صنعاء خالل 
3 أيام، ذكرت مصادر طبية 
أمس أن التفجيرين اللذين 
اس���تهدفا مسجدا للزيديني 
في العاصمة اليمنية صنعاء 
وتبن���اه تنظي���م الدول���ة 
اإلس���المية »داعش« اسفر 
عن س���قوط 32 قتيال و92 

جريحا.
إن  املص���ادر  وقال���ت 
اربعة م���ن اجلرحى توفوا 
متأثري���ن باصاباتهم فجر 
أم���س. وكان داعش اعلن 
في بيان انه »ضمن موجة 
العمليات العسكرية األمنية 
ثارا للمسلمني من الرافضة 
احلوثيني، قام األخ الغيور 
قصي الصنعاني باالنغماس 
في جتمع للحوثة املشركني 
الناس���ف داخل  بحزام���ه 
حس���ينية املؤي���د في حي 
اجل���راف واعقبه���ا تفجير 
س���يارة مركونة في جتمع 
احلوثة املس���عفني ما أدى 
إلى مقتل وجرح العشرات 

منهم«.

مقتل عشرات 
املتمردين بينهم 

قيادات في 
الغارات على 
تعز والقاعدة 

تدرب ميليشيات 
احلوثيني في 

مأرب

لالعتصامات دعت الى التحرك 
في عكار وطرابلس امس واليوم 
في اجلنوب والنبطية وصوال 
الى التظاه����رة الكبرى في 9 
اجلاري واملتزامنة مع موعد 
احل����وار، اضافة الى تظاهرة 
التيار الوطني احلر اليوم في 

ساحة الشهداء.
ويقول مص����در نيابي ل� 
»األنباء« ان التحصينات املقامة 
على مداخل الطرق املؤدية الى 
مجل����س النواب تعكس حذر 
رئيس املجلس م����ن اقتحام 
املتظاهرين ملبنى البرملان، كما 
حصل في وزارة البيئة، وهذه 
املخاوف هي التي دفعت حراس 
املجلس ال����ى اطالق النار في 
الهواء اثناء محاولة مجموعات 
محتجة التوجه نحو ساحة 
النجمة السبت املاضي حتسبا 
العتصام مق����رون باالصرار 
عل����ى عدم مغ����ادرة املجلس 
قبل انتخاب النواب رئيس����ا 

للجمهورية.

الط����رق املؤدية الى س����احة 
النجمة )ساحة البرملان( في 
بيروت، باالضافة الى اجراءات 
امنية مشددة حول الوزارات، 
ما يسمح باالعتقاد ان ظاهرة 
احلراك الش����عبي مرش����حة 
للتصعيد. وكانت جلنة املتابعة 

وينتظر ان يعلن رئيس 
الق����وات اللبنانية د.س����مير 
جعجع قبوله الدعوة للحوار او 
حتفظه عليه في ذكرى شهداء 

القوات مساء غد.
في هذا الوقت، استحدثت 
حواجز معدنية ضخمة وسط 

بيروت ـ عمر حبنجر

في موازاة احلوار الداخلي 
الذي دعا اليه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ثمة حوار 
خارج����ي غير مباش����ر حول 
هذا احلوار اللبناني وجدواه 
ومدى ما ق����د يوفر الطراف 
الداخل واخلارج غير الصور 

التذكارية.
وفي معلوم����ات »األنباء« 
ان فري����ق 14 آذار يتريث في 
اعالن موقفه الرسمي الى ما 
بعد نضوج هذه املش����اورات 
والتي ميكن ادراك كنهها من 
التظاهرة التي ينظمها العماد 
ميش����ال عون عص����ر اليوم 
ومن الشعارات التي ستطلق 

خاللها.
في ه����ذه االثن����اء، جدد 
الرئيس نبيه بري رهانه على 
احلوار املق����رر في 9 اجلاري 
واعتبره ضرورة ملحة على 

اكثر من صعيد.

رئيس كتلة »املستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مستقبال سفير دولة الكويت عبدالعال القناعي           )محمود الطويل(

بيروت: حراك املجتمع املدني والرأي العام 
ال يتوقع له، رغم استقطابه الواسع لشرائح 

وفئات وجناحه في إيقاظ شعور وطني 
اجتماعي، أن يحدث اختراقات في األزمة 
الوطنية املزمنة واملشاكل البنيوية للنظام 

الطائفي وحتى في األزمة السياسية الراهنة، 
لكن أفضل وأول ما أنتجه هذا احلراك أنه 
شكل قوة ضغط ودفع باجتاه البحث عن 

حلول عاجلة عبر حوار وطني، وأنه أعاد لبنان 
الى األجندة الدولية بعد طول غياب وركود.
واحلوار الذي ينطلق بعد أيام في مجلس 

النواب ال يتوقع له، رغم قوة الدفع السياسية 
التي ميتلكها بفعل ضغوط الشارع، ورغم 

التجاوب والتفاعل اإليجابي السريع معه 
من مختلف القوى واملكونات، أن يحدث 
اختراقا وتغييرا في الوضع وفي امللفات 

واالستحقاقات العالقة، بدءا من االستحقاق 
الرئاسي، فإذا كان هذا احلوار هو آخر محاولة 
أو الفرصة األخيرة لـ »لبننة« هذا االستحقاق، 
فإن هذه الفرصة ال تبدو »فرصها في النجاح 

كبيرة«، وهذا احلوار اجلامع شأنه شأن 
احلوار الثنائي بني »املستقبل« وحزب اهلل ال 
يذهب الى أكثر من احتواء التوتر واالحتقان 

ومنع االنفجار الذي كان خطره محصورا على 
الساحة اإلسالمية )السنية ـ الشيعية( ومتدد 
اآلن لينفلش على املستوى الوطني ويتمركز 

في وسط العاصمة.
لذلك، فإن احلوار املنعقد في ظل أزمة 

صعبة يتداخل فيها السياسي مع الطائفي، 
واالقتصادي مع االجتماعي، واحمللي مع 

اإلقليمي، ال حتوم حوله أوهام وال تعلق عليه 
آمال وإمنا ينعقد حتت سقف منخفض من 

التوقعات وحتدد له أهداف واقعية ال تتجاوز 
»حفظ االستقرار واحلكومة« وتهدئة اللعبة 

والعودة الى مربع االنتظار البارد ملا ستؤول 
إليه أوضاع وأزمات املنطقة التي بلغت مراحل 

متقدمة من رسم خطوط وحدود التسويات 
على األرض.

احلوار الوطني يواجه عقبات كثيرة، أوالها 
اخلالف على األولويات بني قوى حتاول أن 

تستثمر التحرك الشعبي مبا يناسب مصاحلها 
وخططها: هناك من يطرح أولوية انتخابات 

رئيس للجمهورية ألن األزمة بدأت من الفراغ 
الرئاسي وتفرعت عنها أزمات، واحلل يبدأ من 
هنا وال بأس أن يكون التحرك الشعبي عامال 

دافعا وضاغطا في هذا االجتاه. وهناك من 
يرى أن الرئيس اجلديد ال ينتج وضعا جديدا 

وأن احلل يبدأ من قانون انتخابات جديد 
يحول دون أن تعيد الطبقة السياسية إنتاج 

نفسها، لذلك فإن قانون االنتخابات، ال رئاسة 
اجلمهورية، هو املفتاح واملدخل الى احلل 

والبند األول في خريطة الطريق التي توصل 
الى التغيير.

وخالف األولويات يكمله اختالف في 
التوقعات والهواجس: هناك من يرى أن 

الوضع الطارئ يوصل الى »حكم عسكري« أو 
»رئيس عسكري«، وهناك من يرى أنه يوصل 

الى مؤمتر تأسيسي وحوار في مسقط ألن 
التجارب أثبتت أن احلوارات الداخلية لم تنجح 
وأن احلوارات اخلارجية )جنيڤ 1983، الطائف 
1989، والدوحة 2008( وحدها أنتجت اتفاقات 

وتسويات.
صحيح أن طاولة احلوار ركبت ورتبت على 

أساس حفظ التوازن السياسي )بني فريقي 8 
و14 آذار( والطائفي )متثيل كل الطوائف(، لكن 

ما هو حاصل فعال أن املشهد اجلديد في البلد، 
في السياسة وعلى األرض، قد تغير: حقبة 
الفرز واالصطفاف بني 8 و14 آذار انتهت، 

هناك فريقان متقابالن على الطاولة وكل فريق 
يضم بعضا من 8 ومن 14. الصورة من زاوية 

أخرى تفيد أن البلد فريقان: فريف يتحاور 
وفريق يتظاهر، والفريقان على موعد مع 

تصادم وتناقض يوم 9 اجلاري عندما يجتمع 
أركان احلوار ويحاصرهم املتظاهرون الذين 

ال يرون في طاولة احلوار إال مشروعا مفتعال 
ومشبوها في توقيته وأهدافه، وتكتيال للطبقة 
السياسية التي استشعرت اخلطر في مواجهة 
الطبقة الشعبية التي دخلت العبا جديدا على 

الساحة ورقما جديدا في املعادلة.. لكن الى 
متى؟!

تقرير إخباري

بند الرئاسة في احلوار: يقول مصدر سياسي بارز 
مق����رب من الرئيس نبيه ب����ري ان عدم االتفاق 
على بند رئاس����ة اجلمهورية أو أي بند آخر من 
البنود احلوارية سيدفع املتحاورين إلى تركه 
جانب����ا والبحث في البنود األخرى، والس����يما 
منها بند قانون االنتخاب����ات النيابية الذي إذا 
حصل االتف����اق عليه رمبا يغير في األولويات، 
بحيث حتتل االنتخابات النيابية األولوية لتحل 
بعدها أولوية انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد.

كذلك ال يستبعد املصدر حصول اتفاق على بند 
عمل احلكومة، إذ يشير إلى أن األفكار التي طرحت 
في شأن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء مت 
التوافق عليها بغالبيتها، لكنها حتتاج إلى بعض 

االستكمال من خالل التوصل إلى اتفاق على موضوع 
التعيينات العسكرية واألمنية الذي كان السبب 
مبا حل بالوضع احلكومي، وحتديدا جلهة متديد 
تسريح مجموعة من الضباط من بينهم العميد 
روكز الذي يقترح عون تعيينه قائدا للجيش.

ــي مواكب للملف  معبر إلزامـي: يرى مصدر سياس
ــون إذا اقتنع في  ــال ع ــي أن العماد ميش الرئاس
ــة  ــي الوصول الى رئاس ــا أن حظوظه ف حلظة م
ــيدخل عندئذ في  اجلمهورية قد تكون ضئيلة س
ــوية مع اآلخرين ويكون بذلك »معبرا إلزاميا«  تس
إلى رئاسة اجلمهورية، كما سماه األمني العام حلزب 
ــة األخيرة. ــن نصراهلل في اآلون ــيد حس اهلل الس

ومن األفكار التي يتداولها بعض األوساط في شأن 

التسوية املوعودة أن يكون لعون رأي مؤثر في اختيار 
الرئيس اجلديد، وتعيني صهره قائد فوج املغاوير 
العميد شامل روكز قائدا للجيش إذا مت تأجيل تسريحه 
من اخلدمة، أو تعيينه وزيرا للدفاع في احلكومة األولى 
للعهد الرئاسي اجلديد، إلى جانب إسناد بعض احلقائب 
الوزارية الوازنة ألعضاء في تكتل التغيير واإلصالح.
نصائـح ظريف: يقول مص���در مطلع ان وزير 
اخلارجية اإليرانية محمد جواد ظريف أوحى 
خالل زيارته الى بيروت الى محدثيه من املسؤولني 
اللبنانيني أال يتوقعوا انفراجات قريبة في املنطقة 
وخصوصا في امللف السوري، ونصحهم بتحصني 
الوضع الداخلي كي يتمكن لبنان من الصمود 
أطول وقت ممكن بانتظار نضوج التسويات.

أخبار وأسرار لبنانية

السعودية وأميركا تقتربان من إبرام صفقة 
شراء فرقاطتني بقيمة مليار دوالر

واشنطن � رويترز: قالت مصادر مطلعة إن 
السعودية في مرحلة متقدمة من مباحثات مع 
احلكومة األميركية لشراء فرقاطتني وانه قد يتم 

التوصل التفاق بنهاية هذا العام.
وميث����ل بيع الفرقاطتني � وقيمتهما اكثر من 
ملي����ار دوالر � حجر الزاوي����ة لبرنامج حتديث 
مبليارات الدوالرات تأخر طويال لسفن أميركية 
متقادمة في اسطول البحرية امللكية السعودية 
في اخلليج سيشمل زوارق حربية اصغر حجما. 
كما يبرز روابط األعمال والعالقات العس����كرية 
القوية بني البلدين رغم التوترات بشأن االتفاق 

النووي الذي قادته واشنطن مع إيران.
وأبلغت املصادر املطلعة على احملادثات رويترز 
هذا األسبوع بأن اللمسات األخيرة على الصفقة 
السعودية قد يتم االنتهاء منها بنهاية هذا العام. 
وقالت املصادر إن برنامج التحديث األكبر سيشمل 
التدريب والبنية األساسية ومعدات حربية مضادة 
للغواصات وقد يشمل طلبيات من بلدان اخرى. 
وجترى املناقشات حول برنامج التوسع البحري 
السعودي الثاني منذ س����نوات غير أن مصادر 
أميركية أكدت أن مخاوف السعودية بشأن إيران 

عجلت به.
وقال احد املصادر »ال نرى أن أي توترات في 
العالقات بني احلكومتني األميركية والسعودية 
تعرقل العالقات االقتصادية.. اليزال السعوديون 
مهتمني للغاية بشراء التكنولوجيا األميركية«.

ب����دوره، أعرب رومان ش����وايتزر احمللل في 
غوغنهامي سيكيوريتز، عن اعتقاده بأن زيارة 
خادم احلرمني امللك س����لمان بن عبدالعزيز إلى 

واشنطن قد »متهد الطريق لعدد كبير من طلبات 
لشراء معدات عسكرية من مصنعني أميركيني«. 
وأضاف أن املسؤولني األميركيني سيعطون على 
األرجح اهتماما أكبر حللفاء الواليات املتحدة في 

املنطقة في أعقاب االتفاق النووي اإليراني.
ويضع مسؤولون أميركيون وسعوديون أيضا 
اللمسات األخيرة على تفاصيل صفقة بقيمة 1.9 
مليار دوالر لشراء عشر طائرات هليكوبتر )ام.

اتش.60 آر( قد تستخدم في العمليات احلربية 
املضادة للغواصات ومهام اخرى. وجرى إبالغ 
املشرعني االميركيني بالصفقة في مايو املاضي.

وتقوم شركة سيكورسكي ايركرافت � وهي 
وحدة تابعة ليونايتد تكنولوجيز كورب � ولوكهيد 

بتصنيع طائرات الهليكوبتر.
وفي يونيو قالت سيكورسكي إن السعودية 
تدرس طلبية كبيرة إضافية من طائرات هليكوبتر 
بالك هوك بينما تسعى ملضاعفة أسطولها احلالي 

الذي يضم 80 طائرة.
وامتنع مسؤولون بوزارة اخلارجية األميركية 
عن التعليق عن مبيعات اسلحة محددة لكنهم قالوا 
انهم على تواصل دائم مع املسؤولني السعوديني 
من����ذ أن تدخلوا في القتال ض����د تنظيم الدولة 
اإلس����المية »داعش« واتس����اع االضطرابات في 

اليمن.
واحدى أكبر الصفقات السعودية مع شركات 
مقرها الواليات املتحدة في السنوات األخيرة كان 
عقدا بقيمة 13 مليار دوالر أعلن في فبراير 2014 
لشراء مركبات مدرعة خفيفة تقوم بتصنيعها 

الوحدة الكندية لشركة جنرال داينامكس.

احلوار الوطني اللبناني أمام خالف أولويات: 
»سقف منخفض وواقعي للتوقعات«

جعجع يعلن موقفه منه غداً.. وحواجز معدنية ضخمة على طرق مجلس النواب حتسبًا القتحامه


