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كيري ينهي زيارته لفل�سطين المحتلة من دون زيارة رام اهلل

�أبو مازن ّ
يوقع عدد ًا من االتفاقات الدولية

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته محمود عباس أن
الجانب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يماطل في
المفاوضات ،لكنه ش��دد على خيار
المفاوضات والمقاومة السلمية من
أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
كالم عباس أتى عقب اجتماع له
مع القيادة الفلسطينية أعقبه توقيع
عباس على وثائق االنضمام إلى 15
معاهدة دولية.
وقال مصدر في فلسطين المحتلة
إن خ��ط��وة ع��ب��اس بالتوقيع على
المعاهدات الدولية أتت صادمة لكل
من «اإلسرائيليين» والفلسطينيين،
وأنها المرة األول��ى التي يطلب فيها
رئيس السلطة عبر جلسة للقيادة،
التصويت على ق��رار بإنهاء االتفاق
مع الواليات المتحدة ال��ذي يقضي
ب��االم��ت��ن��اع ع��ن ال��ذه��اب إل��ى األم��م
المتحدة.
وأنهى وزير الخارجية األميركي
جون كيري زيارة استم ّرت  61ساعة
إل��ى كيان ال��ع��دو ،وغ���ادر األراض��ي
المحتلة من دون أن يلتقي رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتحدثت وسائل إعال ٍم «إسرائيلية»
ع��ن خطة أميركية تقضي بتمديد
مخرج لقضية
المفاوضات وإيجاد
ٍ
األسرى الفلسطينيين ،وقال مسؤول
في السفارة األميركية ،إن كيري في

البحرين ...ا�ست�شهاد �شاب
ودعوات �إلى التظاهر تزامن ًا مع «فورموال ـ »1
أعلن ائتالف شباب ث��ورة الرابع عشر من شباط
في البحرين استشهاد الشاب حسين أحمد شرف ذي
العشرينَ سنة من بلدة العكر ،فيما دعت المعارضة
البحرينية إلى التظاهر تزامنا ً مع سباقات الفورموال.
وأضاف االئتالف في بيان أن الشهيد قضى متأثرا ً
الدفاع
بجروحه بعد أن منعت القوى األمنية سيارات
ِ
المدني من الوصول إلى منزله وإخماد الحريق الذي
شب في منزله.
ّ
وقال االئتالف إن الشهيد شرف لجأ َ إلى المنزل بعد
أن طاردته أجهزة االستخبارات البحرينية والقوات
السعودية مشيرا ً إلى أن لشرف دورا ً فعاال ً في الثورة
البحرينية ومقاومة االحتالل.
ودع��ت جمعية «ال��وف��اق» البحرينية المعارضة
أم��س ،أنصارها إل��ى التظاهر ي��وم الجمعة المقبل،

طريقه إلى بروكسل لحضور اجتماع
وزراء خارجية حلف شمال األطلسي
لبحث أزمة أوكرانيا.
وأف����اد م��س��ؤول��ون ف��ي السلطة
الفلسطينية بأنه ربما يعود كيري
إل���ى المنطقة ل��ل��ق��اء ع��ب��اس بعد
محادثات بروكسل المق ّرر أن ُتختتم
اليوم األربعاء ،وكان مق ّررا ً أن يلتقي
كيري مساء أول من أمس عباس إال أن
هذا اللقاء أُلغي بسبب تأخر اجتماعه
مع رئيس حكومة العدو بنيامين
نتنياهو .وال��ت��ق��ى ك��ي��ري ب���دال ً من

عشية استضافة البحرين لسباق «فورموال  ،»-1فيما
أكدت السلطات البحرينية أنها ستتخذ التدابير الالزمة
لضمان أمن السباق.
ونشرت جمعية «الوفاق» على موقعها اإللكتروني
دع��وة إل��ى أنصارها للتظاهر عصر الجمعة بشارع
البديع الذي يربط المنامة بعدد من القرى المجاورة.
وقد دعا ائتالف «شباب  14شباط» المناهض للحكومة
أنصاره إلى االحتجاج بالتزامن مع استضافة المنامة
للمسابقة العالمية ،حيث أطلق شعار «أوقفوا فورموال
الدم».
وأكد اللواء طارق حسن الحسن رئيس األمن العام
أن وزارة الداخلية «اتخذت اإلجراءات والخطط الالزمة
كافة إلنجاح استضافة مملكة البحرين لسباق «فورموال
.»1 -

ذلك بالمفاوض الفلسطيني صائب
عريقات في القدس.
وسائل إعال ٍم «إسرائيلية» تحدثت
ع��ن خطة أميركية تقضي بتمديد
مخرج لقضية
المفاوضات وإيجاد
ٍ
األسرى الفلسطينيين.
ح���رك���ة ح���م���اس وع���ل���ى ل��س��ان
المتحدث باسمها سامي أبو زهري
أي تمدي ٍد
أعلنت رف��ض ال��ح��رك��ة ّ
للمفاوضات ودعت السلطة إلى وقف
ما أسمتها بالمهزلة التي تمثل تصفي ًة
حقيقي ًة للقضية الفلسطينية.

«الداخلية» ّ
تحذر المر�شحين من ا�ستغالل �أحداث الأنبار كورقة انتخاب ّية

انطالق الحملة الدعائية لالنتخابات العراقية
انطلقت أم��س الحملة الدعائية ف��ي ال��ع��راق للكيانات
واالئتالفات السياسية ،والمرشحين لخوض االنتخابات
البرلمانية المقبلة ،المقرر إجراؤها في  30نيسان الجاري.
وسط االنسداد السياسي واالحتقان الطائفي في األنبار،
حيث حذرت الداخلية من استغالل هذه األزمة في الشعارات
االنتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في
بيان« :إن مجلس المفوضين في مفوضية االنتخابات صادق
على قوائم المرشحين النتخاب مجلس النواب العراقي والبالغ
عددهم  9040مرشحاً ،وقوائم مرشحي انتخابات مجالس
محافظات «إقليم كوردستان» العراق والبالغ عددهم 713
مرشحا ً يتنافسون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها
 328مقعداً» ،وأضاف أن الحملة الدعائية واستنادا ً إلى قانون
االنتخابات رقم  45لسنة  ،2013تبدأ اليوم (أمس) وتنتهي
قبل يوم االقتراع بـ 24ساعة وهو يوم الصمت االنتخابي،
داعيا ً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى االلتزام
تعليمات وضوابط المفوضية الخاصة بالحملة الدعائية.
وبلغ عدد الكيانات السياسية واالئتالفات المصادق عليها
لخوض االنتخابات  277كيانا ً سياسياً .ولكن بعد انسحاب
عدد منها وخصوصا ً من محافظات األنبار وص�لاح الدين
ونينوى ألسباب أمنية أصبح عدد القوائم التي ستخوض
االنتخابات  107قوائم ،تتوزع بواقع  36ائتالفا ً سياسيا ً و71
كيانا ً سياسياً ...إذ إنّ  21مليونا ً و 400ألف ناخبّ ،
يحق لهم

التصويت في االنتخابات من بين عدد سكان العراق البالغ
 34مليونا ً و 800ألف نسمة.

تحذيرات الداخلية

حذرت وزارة الداخلية المرشحين من المتاجرة بالوضع
في األنبار في حمالتهم ،فيما انتقدت بعض وسائل اإلعالم
تصوير األحداث في ناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة مركز
محافظة ديالى على أنها جرت بدافع طائفي .وجاء في بيان
للوزارة «ندعو المرشحين لالنتخابات البرلمانية االلتزام
بالجوانب القانونية في الدعاية االنتخابية وعدم المتاجرة
بأحداث األنبار لكسب ناخبين ج��دد» ،مش ّددة على أن كل
خرق لقواعد اللعبة االنتخابية قد يع ّرض صاحبه لإلقصاء
من الترشح
وبينت وزارة الداخلية أن «بعضا ً من وسائل اإلع�لام
والمتاجرين بالدعاية االنتخابية ،يريدون تصوير األحداث
في بهرز بأنها جرت بدافع طائفي أو ما شابه ذلك ،وهو مناف
للحقيقة ،فعلى ه��ؤالء أن يعوا أنهم بفعلهم هذا ينصرون
داعش من حيث يعلمون أو ال يعلمون ،ويجب عليهم تغليب
مصلحة الوطن وترك الوالءات الثانوية التي تؤدي إلى زيادة
االحتقانات الطائفية ،وهو ما تريده الجماعات اإلرهابية
بالذات في وقت أحوج ما نكون فيه للكلمة الطيبة والموقف
الشجاع ال��ذي يبرز مصلحة ال��وط��ن على ك��ل المصالح
األخرى».

تظاهرات رافضة لسباق الفورموال 1 -

الرئي�س اليمني يدافع
عن الغارات ال�صاروخية الأميركية
دافع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن استخدام الواليات المتحدة
للطائرات من دون طيار ضد من وصفهم بالمشبوهين بانتمائهم لتنظيم القاعدة
في اليمن.
يذكر أن الواليات المتحدة نفذت العديد من هذه الغارات في اليمن في نطاق
«حربها على اإلره��اب» ،ولمساندة القوات اليمنية في حملتها ضد المسلحين
المتطرفين.
وقال هادي في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الحياة» اللندنية إن الضربات
التي تنفذها تلك الطائرات شكّلت سندا ً قويا ً للح ّد من تحركات القاعدة ،غير أنه
اعترف بوجود بعض األخطاء التي أسفرت عن مصرع أبرياء ،وقال إن الدولة
اعتذرت عن عملياتها الخاطئة.
وكان العديد من اليمنيين وناشطي حقوق اإلنسان قد انتقدوا هذه الغارات،
لتسببها في سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.
كذلك صوت البرلمان اليمني لحظر هذه الغارات ،ولكن هادي أصر على أن
استخدام الطائرات التقليدية لمحاربة المتطرفين يؤدي إلى خسائر أكبر.
وتقول األمم المتحدة إن  16مدنيا ً قتلوا عندما استهدفت الطائرات األميركية
من دون طيار ،حفلتي عرس في كانون األول الماضي.

وزير العدل الكويتي يرف�ض اتهامات
�أميركية له بتمويل الإرهاب في �سورية

لو فيغارو :حملة �ضد �صمت الحكومة الفرن�سية تجاه
تجنيد �شبان للقتال �إلى جانب الإرهابيين في �سورية
كشفت الكاتبة الفرنسية آن لور فريمونت أن أهالي
شبان فرنسيين تم تجنيدهم لالنضمام إل��ى صفوف
المجموعات اإلرهابية في سورية وقتلوا هناك ،بدأوا
حملة ضد الشبكات اإلرهابية التي تتالعب بعقول
الشبان تحت مسمى «الجهاد» في سورية وضد الصمت
الحكومي الفرنسي تجاه هذه القضية.
وقالت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة الفيغارو
الفرنسية في عددها أمس ،تحت عنوان «والدة جهادي
فرنسي مات في سورية تريد استدراك مغادرات أخرى»:
إن «من أطلق هذه الحملة هي دومينيك بونس والدة نيكوال
الشاب الفرنسي الذي قتل في كانون األول الماضي في
منطقة حمص ،بعد قيامه بعملية انتحارية ،والتي أطلقت
موقعا ً على شبكة اإلنترنت من أجل تعبئة األشخاص
الذين يريدون فعل كل شيء لتجنب مغامرات جديدة
ودعم أسر الشباب الذين غادروا أيضا ً إلى سورية».
ونقلت الصحيفة عن بونس قولها ،إنها فقدت ابنها
األصغر جان دانييل البالغ من العمر  22سنة قبل أخيه
بخمسة أشهر في سورية أيضاً ،خالل مشاركته القتال
إلى جانب ما يسمى «جبهة النصرة» اإلرهابية مشيرة
إلى أنها «تو ّد لو أن تجربتها تساعد في منع وقوع المزيد
من المآسي ،ولهذا أنشأت جمعية تهتم بهذه القضية.
كذلك أطلقت في األسبوع الماضي موقعا ً على االنترنت
من أجل جمع العائالت التي تعيش المحنة نفسها».
وأض��اف��ت ب��ون��س« :إن��ن��ي غاضبة بسبب التالعب
والتلقين الذي عانى منه هؤالء الشبان ،إنهم ال يستحقون
الموت وإن لم أتمكن من مساعدة ابني ،فإنني سأعمل بك ّل
جهدي من أجل إنقاذ هؤالء الصغار الذين يجري التالعب
بهم».
وأشارت إلى أنها ومنذ األسبوع الماضي تل ّقت رسائل
عدة من عائالت غ��ادر أوالده��ا القاصرون إلى سورية،
إضافة إل��ى أشخاص يع ّبرون عن قلقهم من التح ّول
الذي حصل ألوالدهم وتغيير سلوكهم وإمكان توجههم
إلى سورية لاللتحاق باإلرهابيين ،الفتة إلى أنها تلقت
رسالة من أم كندية ُقتل ابنها أيضا ً في سورية ،وهي

تنوي أن تأتي إلى فرنسا للقاء بها والمشاركة في الحملة
التي تطلقها.
وأك��دت بونس أنها ق� ّررت أن تتحرك بسبب الصمت
المطبق م��ن ِق��ب��ل السلطات الفرنسية ت��ج��اه مسألة
الفرنسيين الذين يذهبون إلى سورية ،موضحة أنها
«كتبت رسالة للرئاسة الفرنسية في شهر نيسان الماضي
لتبلغهم عن مغادرة ابنيها إلى سورية ،ولكن عبثاً» .ومنذ
مقتلهما لم يتصل بها أحد من الحكومة» .قائلة إن «وزير
الداخلية الفرنسي خائف من أن يعود هؤالء األطفال إلى
فرنسا ،وين ّفذوا هجمات فيها».
وتابعت« :المشكلة ليست فقط في ما يسمى «خطأ
اإلنترنت» ،بل هناك شبكات تج ّند الشباب الفرنسي،
ويجب على السلطات أن تأخذ هذا على محمل الجد فنحن
بحاجة إلى إجابات».
وقالت الكاتبة فريمونت إن حالة بونس ليست وحيدة،
إذ ألقي القبض على فتاة قاصر في الـ  14من عمرها ،في
نهاية شهر شباط الماضي بمنطقة الرون وهي تحاول أن
تستق ّل الطائرة المتوجهة إلى تركيا من أجل االنضمام
إلى المجموعات المتط ّرفة في سورية ،وقبل ذلك بشهر
كان هناك قاصران من تولوز في الـ  15و 16من عمرهما،
ذهبا إل��ى سورية أيضا ً و ُو ّج��ه��ت إليهما التهمة .وفي
المجموع فإن وزير الداخلية الفرنسية أحصى في شهر
كانون الثاني الماضي  700فرنسي متورط أو كاد أن
يتورط في االنضمام إلى المجموعات اإلرهابية المسلحة
في سورية.
ُيذكر أن حكومات الدول الغربية بدأت تبدي تخوفاتها
من تزايد عدد مواطنيها الذين يجندون لالنضمام إلى
المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية ،وذلك خوفا ً
من عودتهم م��ز ّودي��ن بخبرات قتالية للقيام بأعمال
إرهابية على أراضيها.
ويأتي ذلك بعد أن تورطت حكومات هذه الدول في دعم
ّ
وغض الطرف عن
المجموعات اإلرهابية بالمال والسالح،
تجنيد األشخاص لاللتحاق بها عبر تقديم التسهيالت من
قبل حكومة الحليف رجب طيب أردوغان في تركيا.

رفض وزير العدل والشؤون اإلسالمية الكويتي نايف العجمي تصريحات
صادرة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى ،يتهمه فيها بأنه يدعو إلى الجهاد في
سورية ،وأنه ير ّوج لتمويل اإلرهاب ،بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مجلس الوزراء قول العجمي إن التعليقات
التي ذكرت على لسان وكيل وزارة الخزانة األميركية ،ديفيد كوهين ،في آذار،
وتناقلتها وسائل اإلعالم األميركية« ،ال أساس لها».
وتتجه الحكومة الكويتية ،على نقيض السعودية وقطر ،نحوا ً مختلفاً ،إذ
ترفض تسليح المعارضة السورية ضد الدولة في سورية .كما أن لها دورا ً بارزا ً
في حملة جمع التبرعات اإلنسانية من أجل سورية من خالل األمم المتحدة.
لكن الدولة ،وهي أحد حلفاء الواليات المتحدة ،تسمح بجمع التبرعات من
خالل جمعيات خاصة ،ووسائل التواصل االجتماعي ،التي تقول إنه من الصعب
السيطرة عليها.
وتوجه بعض حمالت جمع التبرعات لمساعدة الالجئين السوريين ،غير أن
بعضها اآلخر يدعو عالنية إلى تمويل شراء أسلحة لمقاتلي المعارضة.
وذهب بعض الكويتيين إلى سورية للمشاركة في القتال الذي اجتذب عددا ً من
اإلسالميين من أرجاء الشرق األوسط ،وأوروبا وآسيا.
وق��ال كوهين إن لدى العجمي «تاريخا ً في الترويج للجهاد في سورية»
وظهرت صورته في إعالنات حمالت جمع تبرعات لتمويل جبهة النصرة
المرتبطة بالقاعدة.
وأشار كوهين إلى أن وزارة العدل التي يتوالها العجمي قالت إنها تسمح
للمنظمات والجمعيات التي ال تسعى إلى التربح بجمع التبرعات للسوريين في
المساجد الكويتية ،وهو ما وصفه كوهين بأنه «إجراء يمكن بسهولة استغالله
من قبل اإلرهابيين ،جامعي التبرعات الموجودين في الكويت».
وذكر بيان مجلس الوزراء الكويتي أن الحكومة «تؤكد رفض الكويت الثابت
لجميع أشكال اإلرهاب ،بغض النظر عن التبريرات» ،مشيرا ً إلى استعداد البالد
للتعاون في مكافحة اإلرهاب .وأضاف البيان أن «العجمي أكد أن جميع أنشطته
وجهوده جزء من مساعي الكويت الرسمية وغير الرسمية في المجاالت الخيرية
والدينية واإلنسانية».

خلفان يعتبر قطر جزءاً من الإمارات
نشر نائب رئيس الشرطة واألمن في إمارة دبي الفريق ضاحي خلفان المعروف
بمواقفه الحادة تجاه اإلخوان المسلمين ،سلسلة من التغريدات اعتبر فيها قطر
«جزءا ً ال يتجزأ من اإلمارات» ،ما أثار موجة مع التعليقات على الشبكة.
وكتب خلفان الذي شغل في السابق منصب القائد العام للشرطة في دبي
على «تويتر» :المفروض أن نضع على حدودنا باتجاه قطر عبارة (أنتم اآلن
على مشارف اإلمارة الثامنة لدولة اإلمارات العربية المتحدة) ،وكتب في تغريدة
أخرى «قطر جزء ال يتجزأ من اإلمارات» ،كما طالب «باسترداد قطر».
وتأتي ه��ذه التصريحات النارية بعد حوالى شهر من إق��دام السعودية
واإلمارات والبحرين في خطوة غير مسبوقة على سحب سفرائها من قطر متهمين
هذه الدولة بعدم احترام اتفاق حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول
مجلس التعاون ،كذلك تأخذ الدول الثالث على قطر خصوصا ً دعمها لإلخوان
المسلمين.
ويعتبر خلفان رأس حربة في الحرب االلكترونية الدائرة ،خصوصا ً عبر تويتر،
بين مغردين مناوئين لإلخوان المسلمين وقطر ،وآخرين مؤيدين للجهتين.
وسبق أن شنّ خلفان حمالت متتالية ضد الداعية المصري القطري يوسف
القرضاوي الذي يع ّد من أهم رموز اإلخوان المسلمين.

اجتاهات

ممار�سة والحرية
} نظام مارديني
 باألمس طالبني رئيس التحرير بابتسامته البشوشة وتواضعه
الج ّم أن يقرأ لي تعليقا ً أو تحليالً لحدث ما؟
رأيت الطلب وجيها ً فأنا منقطع عن الكتابة منذ زمن ،بل أنا مراقب
صامت للحدث أو األحداث التي تدور في وطننا وعالمنا العربي ،وألن
الكتابة من جهة هي نوع من ممارسة الحرية على ح ّد تعبير سارتر،
فلماذا أنقطع عن ممارسة حريتي؟
وه��ك��ذا ف��ال��ح��وار بين رئ��اس��ة التحرير وال��م��ح��رري��ن حين يكون
موضوعيا ً يفضي دائما ً إل��ى الدخول في عوالم فضاءات الحقيقة.
والدخول إلى فضاءات الحقيقة يعني ولوج رحاب فضاءات الفلسفة،
كون الفلسفة أصالً ،هي البحث عن الحقيقة.
هل يعني ذلك االستجابة لطلب رئيس التحرير؟
الجواب هو نعم ألنني من المؤمنين بأن معيار حصافة اإلنسان
وحكمته وت��ح ّ
��ض��ره ،ه��و م��دى اس��ت��ع��داده للفهم ولتصويب أفكاره
واحترام الرحابة اإلنسانية التي تتسع كل يوم .وأيضا ً مدى قدرته
على متابعة قضايا وطنه بدالً من أن يكون متف ّرجا ً على آالمه.
نضحي م��ن أجل
 بيننا وب��ي��ن بعض ال��ع��رب أزم���ة وع���ي ،نحن
ّ
قضاياهم المصيرية ونتعاطف مع معاناتهم ،ونمد لهم يد العون،
وهم يهتفون بحياة جالدنا من دون مراعاة أرواح الضحايا ومشاعر
ذويهم.
 وراء ما يجري في وطننا ه ّم وطني عميق يتلخص بسؤال الهوية،
وسؤال الهو ّية قديم ،لكنه ظ ّل معلقا ً في سماء الالجواب.
 أتصفح كتبنا القديمة ،ألشبع الفضول ح��ول النهج ال��ذي كان
ينظم أف��ك��ار األول��ي��ن ،ف��ي مباحث «اإلم��ام��ة وال��س��ي��اس��ة» فيفاجئني
اقتباس شهير من حديث الجاحظ ،ال أمل من تكرار تذكره ،حين يملي
على النساخ في كتابه «البيان والتبيين» مقارنة بين خطباء الفرس،
وخطباء العرب .يقول:
«كالم الفرس (ناتج) من طول فكرة ،واجتهاد وخلوة ،ومشاورة
ومعاونة ،وط��ول دراس��ة الكتب ،وحكاية الثاني علم األول ،وزيادة
الثالث في علم الثاني ،حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم».
ثم يوضح مقارناً ،أن كالم العرب «بديهة وارتجال ،فليست هناك
معاناة وال مكابدة ،وال إج��ال��ة فكرة وال استعانة ،فتأتيه المعاني
إرساالً وتنثال عليه األلفاظ انثياالً ،ثم ال يقيده على نفسه ،وال يدرسه
أحد من ولده».
 أفتح التلفزيون لتفقد عناوين الصحف ،فأجد أهالي باب التبانة
وجبل محسن في لبنان ،وأهالي كسب وإدلب ورأس العين وعفرين
ودرعا في سورية ،وأهالي أبو غريب والفلوجة واألنبار في العراق،
يتحدثون عن هلع أطفالهم ،من دوي التفجيرات ،الذي بات ُيسمع على
بوابات مدنهم ،نتيجة المفخخات اإلرهابية .ألتذكر لحظتها ،أننا لم
نعثر بعد على نهاية مناسبة لإلرهاب في بالدنا.
 ماذا سيبقى منا ونحن نقترب من وعاء عزلتنا؟ ونحن على وشك
أن نرفع يدنا بتلويحة أخيرة؟ هل ننتظر رحمة اآلخ��ر حتى ينتزع
الورقة األخيرة ،أم نكون العين التي تقاوم المخرز؟

الجي�ش يتقدم في ريف الالذقية
وي�سيطر على تلة �سندري�س
تابعت وحدات الجيش السوري
والفصائل المقاتلة إلى جانبه تقدمها
في الريف الشمالي لمدينة الالذقية،
وكثف الطيران الحربي السوري
غاراته على مواقع المسلحين في
محيط كسب ومنطقة نبع المر وقمة
عين النسر وجبل الكوز وغابات
ال��ف��رن��ل��ق ،ح��ي��ث ح��ق��ق إص��اب��ات
مباشرة في صفوف المسلحين ودمر
عدد من آلياتهم ومنصات إلطالق
الصواريخ.
وق���د تمكنت وح����دات الجيش
أمس من فرض سيطرتها على تلة
سندريس المجاورة لجبل النسر،
ب��ع��د اش��ت��ب��اك��ات عنيفة وقصف
مدفعي مكثف ،ويأتي ذلك بعد تمكن
الجيش أول من أمس من السيطرة
على قمة المرصد  45االستراتيجية.
وق���د ن��ف��ذ ال��ج��ي��ش عمليات في
مناطق خربة سوالس وكوم الحطب
أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين
و تدمير آلياتهم ،فيما تمكنت وحدة
من الجيش من قتل مجموعة مسلحة
بكامل أفرادها في منطقة تلة دورين.
وف���ي ري���ف دم��ش��ق ،استهدفت
مدفعية الجيش السوري تجمعات
المسلحين ف��ي م����زارع رن��ك��وس
وت�لال ال��زب��دان��ي ،فيما استهدفت
وح��دات من الجيش مسلحين في
مناطق ال��ص��رخ��ة وم����زارع عالية
ودير العصافير وجوبر وداريا وعين
ترما ،فيما شهدت م��زارع المليحة
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة ب��ي��ن الجيش
ومسلحين أس��ف��رت ع��ن مقتل 40
مسلحا ً و تدمير آلياتهم.
وف����ي ري����ف ح��م��ص ال��ش��رق��ي
أستهدف الجيش السوري تجمعات
لإلرهابيين في مناطق عنق الهوى
وأب��و حواديد وج��ب الجراح ودمر
ث�لاث س��ي��ارات محملة برشاشات
ثقيلة ،فيما استهدفت وحدات أخرى
مسلحين ف��ي مناطق الغاصبية
والدار الكبيرة.
وفي حلب صد الجيش السوري
محاولة تسلل مسلحين إلى منطقة
ب��راك��ات األرم���ن وق��ت��ل ع��دد منهم،
واستهدفت وحدات أخرى تجمعات

الجيش السوري في ريف الالذقية
للمسلحين في مناطق محيط السجن
ال��م��رك��زي وال��م��ن��ط��ق��ة الصناعية
وب��ي��ان��ون وح��ري��ت��ان وح��ن��درات
وح��ي�لان والمسلمية والليرمون
ومعارة األرتيق وكفرحمرة وعزان
والمرجة والمنصورة وخان العسل
ورسم العبود وكويرس وعربيد وتل
حطابات.
وف����ي ال���س���ي���اق ،اس��ت��ش��ه��د 5
مواطنين وجرح  26آخرون جروح
بعضهم خطيرة ج��راء اع��ت��داءات
إرهابية بقذائف هاون سقطت على
شارع النيل والموكامبو في حلب،
فيما استشهد مواطن وأصيب 14
آخرين إثر اعتداءات إرهابية بـ 4
قذائف هاون أطلقها إرهابيون على
حي القصور بمدينة ادلب.
وف��ي دمشق ،أسفر سقوط عدد
م��ن ق��ذائ��ف ال��ه��اون ع��ل��ى منطقة
القصاع وثانوية ج��ودة الهاشمي
والعباسيين إلى استشهاد مواطنة
وج���رح ط��ال��ب��ان ،فيما استشهد
مواطن وج��رح  12آخرين نتيجة
لسقوط قذيفة ه��اون على حافلة
على اوتوستراد حرستا.
وف���ي ري���ف ح��م��ص ،أص��ي��ب 3
مواطنين ووقعت أضرار مادية جراء
سقوط ق��ذائ��ف صاروخية وه��اون
أطلقها إرهابيون على بلدتي جب

ال��ج��راح وأب��و ال��ع�لاي��ا ،فيما أسفر
انفجار عبوة ناسفة في شارع المركز
الثقافي في القامشلي إل��ى إصابة
مواطنان وأضرار مادية في المكان.
إل��ى ذل��ك ،سلم  23مسلحا ً من
حيي القرابيص وج���ورة الشياح
بحمص القديمة أنفسهم وأسلحة
ك��ان��ت ب��ح��وزت��ه��م إل���ى ال��ج��ه��ات
المختصة .وم��ن��ذ ي���وم األرب��ع��اء
الماضي سلم  102مسلح من أحياء
حمص القديمة أنفسهم وأسلحتهم
إلى الجهات المختصة حيث سلم
 8مسلحين م���ن ج���ب ال��ج��ن��دل��ي
وال��م��ري��ج��ة أنفسهم وأسلحتهم
إلى الجهات المختصة ،فيما سلم
مسلحان م��ن ح��ي ج��ب الجندلي
والقرابيص نفسيهما وأسلحتهما
إلى الجهات المختصة يوم الجمعة
الماضي وسلم  27مسلحا ً من حي
جب الجندلي أنفسهم يوم الخميس
الذي سبقه في حين سلم  65مسلحا ً
أنفسهم وأسلحتهم إل��ى الجهات
المختصة ف��ي مدينة حمص يوم
األربعاء الماضي.
في مدينة الحسكة سوت الجهات
المختصة أمس أوضاع  11مسلحا ً
بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم،
بعد تعهدهم بعدم القيام بأي أعمال
تضر أمن الوطن والمواطنين.

انطالق ماراثون انتخابات الرئا�سة في م�صر
ب��دأت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية رسميا ً
عملها ،بفتح باب الترشح لالنتخابات ،والسماح لراغبي
الترشح بسحب االستمارات ،وتلقي طلباتهم ،حتى 20
من نيسان الجاري ،مع تشديد اللجنة على أنه لم ُتقبل
أي مرشح إال بإثبات جدية ترشحه ،بإحضار ما ال
أوراق ّ
يقل عن  25ألف توكيل لمنع تكرار ما حدث من مهاترات
أمام اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية السابقة ،في
حين شهد العديد من مكاتب الشهر العقاري منذ فتح
أبوابها إقباال ً كبيرا ً إلتمام التوكيالت الخاصة بترشح
المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.
وف��ي اليوم األول لفتح ب��اب الترشح لالنتخابات
الرئاسية المقبلة ،بادر عدد من المواطنين المصريين
بالذهاب إلى مقر اللجنة العليا لالنتخابات لسحب

أوراق الترشح .وتوجه المستشار القانوني للمشير عبد
الفتاح السيسي محمد أبو شقه ،إلى مقر اللجنة العليا
لالنتخابات الرئاسية لسحب أوراق الترشح ،تمهيدا ً
لتقديمها رسميا ً بعد استكمالها.
وأك��د خبير النظم االنتخابية في جامعة القاهرة
الدكتور حسن سالمة ،أن االنتخابات الرئاسية المقبلة
لن يكون بها مكان لهواة الشهرة ،بل ستفتح الباب
فقط لمن يملكون قاعدة شعبية حقيقة ،الفتا ً إلى أن من
الشروط الواجبة للترشح النتخابات الرئاسة تقديم
التوكيالت الخاصة بـ  25ألف تأييد ،وه��ذا يعني أن
الشرط ال��ذي وضعه القانون يمنع ما كان يحدث في
انتخابات الرئاسة السابقة وقيام أي شخص بالتقدم
بأوراق ترشيحه.

