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المر�شحان الرئا�سيان الحجار والنوري يطرحان برنامجيهما االنتخابيين

م�شاورات يقودها عزام الأحمد و�أبو مرزوق

دنورة :ن�شهد موجة ت�صعيد دبلوما�سي في وجه اال�ستحقاق الرئا�سي

هنية« :حما�س» و«فتح» على و�شك
ت�شكيل حكومة التوافق الوطني
عقدت حركتا التحرير الوطني
الفلسطيني (ف��ت��ح) وال��م��ق��اوم��ة
اإلسالمية (حماس) جلسة ثانية من
م��ش��اورات تشكيل حكومة التوافق
الوطني ظهر أمس في غ��زة ،تنفيذا ً
لبنود التفاهمات التي تم التوصل
إليها نهاية الشهر الماضي.
وترأس االجتماع من جانب حركة
حماس نائب رئيس مكتبها السياسي
موسى أبو م��رزوق ومن جانب فتح
عضو لجنتها المركزية عزام األحمد،
وذل��ك بهدف استمكال المشاورات
ال��ت��ي ب����دأت أم���س ح���ول تشكيلة
الحكومة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ص���رح رئيس
ح��ك��وم��ة ح��م��اس اس��م��اع��ي��ل هنية
أمس ان حركتي حماس وفتح على
وش��ك االنتهاء م��ن تشكيل حكومة
التوافق الوطني التي يرأسها الرئيس
محمود عباس في اطار تنفيذ اتفاق
المصالحة.

دمشق – سعد الله الخليل
تأتي استقالة اإلبراهيمي بالتزامن مع العد
العكسي لالستحقاق الرئاسي في سورية ،حيث
دخل المرشحون الثالثة مرحلة طرح البرامج
االنتخابية .
وفي هذا الصدد ،رأى الباحث االستراتيجي
الدكتور أس��ام��ة دن���ورة أن الوسيط الدولي
خصوصا ً في األزمة السورية عادة ما يعبّر عن
توازنات القوى على األرض والمواقف الدولية،
وال يمكن أي وسيط أن تأتي مواقفه اال منسجمة
مع هذه التوازنات ،وبالنظر للظروف التي أتى
بها اإلبراهيمي والظروف اليوم نجد أن الكثير
منها ق��د تغيّرت ب��دأ م��ن الساحة الميدانية
والظروف اإلقليمية وحتى الدولية.
وأض��اف« :نعلم أن اإلبراهيمي أتى موفدا ً
للجامعة ال��ع��رب��ي��ة واألم����م ال��م��ت��ح��دة ،فمع
المتغيرات في محور ال��ع��دوان على سورية،
وال سيما الخالف السعودي -القطري وعلى
الصعيد الدولي يأتي تغيير االبراهيمي في ظل
اعتراف دولي بتنامي ظاهرة اإلرهاب عن الوقت
الذي جاء به االبراهيمي ،واستشهد دنورة بما
نشرته مجلة «الفورين بوليسي» أن كل الجرائم
التي ترتكبها المعارضة وتحملها للحكومة
ال��س��وري��ة غير صحيحة ،وت��ح��اول تغطية
جرائمها في شكل مضحك ،إضافة لالعتراف
األكبر أن هذه المجموعات تقتل بعضها بعضاً،
وأعجز من القدرة على إيجاد آلية تنسيق في
ما بينها ،إضافة لالعتراف بهزالة المعارضة
في شقها السياسي والتي بدت بالتزامن مع
التحضير لمؤتمر «جنيف  »2وأثناء انعقاده،
وبالتالي أي وسيط جديد عليه أن يراعي هذه
التطورات المستجدة ويترجم تلك التوازنات،
ففي حال تبنيه خطاب متشنج حيال الحكومة
ال��س��وري��ة ستنهى مهمته ب��أس��رع وق��ت ،ألن
األوضاع على األرض لم تعد تحتمل تبني هكذا
خطاب ألن الموازين على األرض قد تغيرت».
ورأى دنورة« :أن مرحلة اإلبراهيمي حققت

جلوس الطرفين على ط��اول��ة المفاوضات،
واالعتراف بشرعية الحكومة السورية كطرف
في أي اتفاق سيتم التوصل إليه ضمن إطار
جنيف ،ومهما كانت األسماء المطروحة سواء
أكان خافيير سوالنا أو غيره لن يتمكن من تبني
موقف متشدد».
وبما يتعلق باالستحقاق الرئاسي ،فما نشهده
من موجة تصعيد دبلوماسي بوجه االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ال تمتلك م��ن ال��زخ��م السياسي
واإلعالمي والمادي بأن مواقفها لم تتغير في
مسعى للحصول على أكبر قدر من المكاسب
من الحكومة السورية ،س��واء على الجانب
اإلقليمي عبر تحالفاتها مع محور المقاومة ،أو
دوليا ً للضغط على الصين وروسيا ،ما يؤهلها
لالستمرار في عرقلة االستحقاق الذي سيسير
إليه الشعب السوري بإصرار وعزيمة.
واعتبر دن���ورة «أن دخ��ول والي��ة الرئيس
األميركي في النصف الثاني جعلت األمور بعيدة
عن القيام بمبادرات حساسة سياسية كونها
في مرحلة لملمة خسائرها وسحب أخطائها
السياسية».
وعن الربط بين تأجيل االنتخابات الرئاسية
والعودة إلى جنيف رأى دنورة «أن ال مانع ببيان
جنيف من إجراء االنتخابات الرئاسية ،والعودة
إلى جنيف ألن بيان «جنيف »-1يؤكد استمرار
المؤسسات الدستورية في عملها ،في حال
عدم التوصل التفاق وتجديدها في حال تطلب
ذلك كي ال تدخل بمرحلة الفراغ الدستوري ولن
يتطرق بيان «جنيف »1 -لمقام الرئاسة.
ودعا دنورة «الدول الغربية ألقلمة خطابها
السياسي م��ع استمرار العملية السياسية
إذا ما أرادت لتلك العملية باالستمرار ،ضمن
حقيقة واضحة باستمرار السير في االستحقاق
الرئاسي».

برنامج الحجار

من جهة أخ��رى ،أعلن المرشح النتخابات
الرئاسة الجمهورية ماهر الحجار برنامجه

االنتخابي الذي حدد فيه مالمح مستقبل سورية
األساسية كما يراها والذي يركز على الصعيد
الدولي ،بالعمل على بناء أوثق العالقات مع
ال��دول التي تستند في عالقاتها الدولية على
احترام القانون الدولي والقيم الخالدة للبشرية،
وفي مقدمها دول البريكس ومعاهدة شنغهاي
وال��دول المعبّرة عن إرادة شعوبها في اإلخاء
والتعاون بين الشعوب وصون األمن والسلم
الدوليين.
وعلى الصعيد العربي واإلقليمي ،تعهد
المرشح حجار بإعادة ص��وغ مشروع حركة
التحرر الوطني العربية المستند إلى «القطيعة
الكاملة مع المشروع اإلمبريالي  -الصهيوني في
المنطقة ،والقطيعة الكاملة مع األنظمة العربية
الرجعية العميلة والعمل على إسقاطها ،وبناء
أنظمة وطنية ديمقراطية علمانية تستجيب
إلرادة الشعب العربي» يمارس فيها الكادحون
العرب دوره��م الرقابي على أجهزة السلطة
المختلفة بحيث يتم إط�لاق طاقات الشعب
ال��ع��رب��ي» .وع��ل��ى الصعيد ال��س��وري تمحور
برنامج المرشح حجار على ثالثة جوانب
«وطنية واقتصادية واجتماعية وسورية بال
دماء ودمار وخراب».
أم��ا في الجانب االقتصادي واالجتماعي،
فقد تعهد المرشح حجار «بالعمل على بناء
نموذج اقتصادي اجتماعي جديد يستند إلى
تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية،
ورفع عائدية رأس المال في االقتصاد السوري
باالعتماد على مزاياه المطلقة وزيادة فعالية
وكفاءة المزايا النسبية له ،والعمل على اعتماد
أكبر تراكم ممكن في استثمارات الدولة واعتماد
خطة خمسية تستهدف معدالت نمو استثنائية
قادرة على إنجاز إعادة اإلعمار ،وبناء اقتصاد
م��ق��اوم ق���ادر على التصدي لمهمات ال��دول��ة
الوطنية واالجتماعية.
ولبناء هذا النموذج االقتصادي واالجتماعي
الجديد تعهّد حجار بحل مشكلة الفقر عبر
«زي���ادات جدية لألجور على حساب األرب��اح

مقتل � 3ضباط بهجوم للقاعدة
ومعارك عنيفة في«عزان» اليمنية
قتل ثالثة ضباط يمنيون وأصيب سبعة جنود صباح
أمس في هجوم لتنظيم القاعدة على منطقة عزان بمحافظة
شبوة جنوب البالد ،بينما نفت وزارة الدفاع اليمنية مقتل
مستشار للوزير في المعارك المتواصلة والتي استخدم
فيها الجيش طائرات حربية ومدفعية ثقيلة.
وذك��ر مصدر أن الجيش نجح في صد الهجوم الذي
خلف أيضا ً مقتل وجرح نحو عشرين من عناصر القاعدة،
موضحا ً أن الهجوم على عزان كان الهدف منه صرف نظر
الجيش النظامي عن الحوطة التي يستعد القتحامها.
وأفاد المصدر بأن الخدمة اإلخبارية الخاصة لوزارة
الدفاع اليمنية حذرت قناة الجزيرة ومراسليها من نشر
أخبار االشتباكات بعزان ،وش��دد على أن طاقم القناة
يؤدي مهماته اإلعالمية بمهنية ،مح ّمالً السلطات مسؤولية
سالمة صحافيي «القناة».
ودارت اشتباكات عنيفة في منطقة عزان ،عمل خاللها
الجيش اليمني أن يمشط المنطقة في شكل كامل قبل
االنتقال إلى الحوطة التي توصف بأنها آخر معاقل القاعدة
بمحافظة شبوة.
ونقل مصدر من شبوة عن شهود عيان قولهم إن مسلحي
تنظيم القاعدة سيطروا على مركز شرطة عزان ،ورفعوا
عليه شعار أنصار الشريعة ،أحد فروع التنظيم.
وقال أحد سكان بلدة عزان إن االشتباكات شملت كالً

من عزان وجول الريدة ،مؤكدا ً أنه «رأى عربات تمر في
الشارع الرئيس بعزان وعلى متنها مسلحون يرفعون
أعالم القاعدة وهم يكبّرون ،بعد ساعة من اقتحامهم مقر
شرطة عزان».
ويستعد الجيش اليمني القتحام منطقة الحوطة
بمحافظة شبوة ،بالتزامن مع مقتل خمسة أشخاص بغارة
جديدة شنها الجيش ضد قافلة تنقل أسلحة وذخائر في
المحافظة نفسها اول من أمس الثلثاء.
وقال مسؤول في اإلدارة المحلية إن القافلة  -التي كانت
تضم ثالث شاحنات « -تابعة للقاعدة» استهدفها الطيران
في بلدة بيحان على الطريق الذي يربط بين شبوة ومأرب.
وأضاف إن «الحمولة احترقت» وقتل خمسة عناصر من
القاعدة ،ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود
قولهم إنهم رأوا الشاحنات وهي تنفجر.
وأوضح مصدر عسكري يمني بأن قوات الجيش «تتبعت
عناصر القاعدة التي كانت في طريقها لنقل أسلحة من
محافظة شبوة إلى مأرب ،وقصفت طائرة مقاتلة القافلة
وقتلت خمسة أشخاص».
يشار إلى أن الجيش اليمني بدأ يوم  29نيسان الماضي
عملية عسكرية استهدفت معاقل تنظيم القاعدة في
محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين ،بعد تصاعد الهجمات
التي شنها المسلحون على قوات األمن.

ح�ضر اجتماع ًا لمجل�س «التعاون» في جدّ ة

هيغل :وا�شنطن �ستحافظ على وجودها الع�سكري في الخليج
أكد وزي��ر الدفاع األميركي تشاك
ه��ي��غ��ل أم����س ،للمملكة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية وغيرها من حلفاء الخليج
أن الواليات المتحدة ستحافظ على
وج��وده��ا العسكري ف��ي المنطقة،
ل��ردع إي���ران حتى ف��ي حالة نجاح
المفاوضات الرامية لتقييد برنامجها
النووي.
وق��ال هيغل في كلمة ألقاها أمام
اجتماع لمجلس التعاون الخليجي
ف��ي قصر المؤتمرات بمدينة جدة
السعودية ،ونقلتها صحيفة «وول
ستريت ج��ورن��ال» األميركية على
موقعها اإللكتروني« :إن الواليات
المتحدة لن تقايض أم��ن المنطقة،
مهما كانت ال��ظ��روف ،بتنازالت من
إيران بسبب برنامجها النووي».

وأض��اف وزي��ر الدفاع األميركي:
«في الوقت الذي نفضل فيه بقوة حالً
دبلوماسياً ،فإن الواليات المتحدة
ستبقى على موقفها وجاهزيتها
لضمان ع��دم ام��ت�لاك إي���ران سالحا ً
ن��ووي �ا ً والتزامها ببنود أي اتفاق
محتمل».
ّ
«بغض النظر
وتابع هيغ قائالً:
عن نتيجة المفاوضات النووية ،ال
تزال الواليات المتحدة ملتزمة بأمن
شركائنا في الخليج».
ت��ج��در اإلش����ارة ،إل��ى أن مجلس
التعاون الخليجي هو تكتل إقليمي
يتكون من البحرين والكويت وعمان
وقطر والسعودية واإلمارات العربية
ال��م��ت��ح��دة .وي���وج���د م���ن الجيش
األميركي حاليا ً  35ألف فرد عسكري

في المنطقة ،بما في ذلك األسطول
الخامس األميركي وأنظمة الدفاع
الصاروخي المتقدمة.
ودع��ا هيغل ف��ي كلمته «مجلس
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ى تطوير
دوره في المنطقة من تولي قيادة
ق��وة بحرية مشتركة ف��ي الخليج،
إلى تعاون متنا ٍم في مجال الدفاع
اإللكتروني مع ال��والي��ات المتحدة.
وتطالب «إس��رائ��ي��ل» والسعودية
بالتفكيك ال��ك��ام��ل لمنشآت إي��ران
النووية حتى ال تحتفظ طهران بقدرة
على تصنيع أسلحة نووية».
يذكر أن هيغل سيزور «إسرائيل»
أيضا ً هذا األسبوع إلخبار المسؤولين
فيها بأن الواليات المتحدة تواصل
التزامها بأمنها.

وقال هنية في كلمة خالل جلسة
ل���ن���واب «ح���م���اس» ف���ي المجلس
التشريعي بغزة لمناسبة احياء
الذكرى الـ 66للنكبة الفلسطينية:
إن «فتح» و«حماس» «قطعتا شوطا ً
ال بأس به في المشاورات لتشكيل
حكومة التوافق الوطني وبتنا على
اعتاب تشكيل حكومة الوحدة».
وأوض�����ح ه��ن��ي��ة أن «ال��م��ج��ل��س
التشريعي سيراقب عمل حكومة
ال��ت��واف��ق ال��ج��اري تشكيلها حاليا ً
بعد ان يمنحها الثقة» ،م��ؤك��دا ً أن
«أي حكومة ال تنال ثقة المجلس لن
تكون لها شرعية دستورية و«فتح»
و«ح��م��اس» توافقتا على أن تنال
حكومة التوافق الثقة من المجلس
التشريعي».
وأك��د هنية نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس أن «مراحل
ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي تتطلب تعايشا ً
وتحركا ً بين الجميع من دون التخلي

عن االستراتيجيات والثوابت».
وت���اب���ع« :ن��ح��ن ف���ي ال��ح��ك��وم��ة
(المقالة) أزلنا وسنزيل كل العوائق
واألل��غ��ام من الطريق» .وأش��ار إلى
«ت��راج��ع تأثير ال��ع��ام��ل الخارجي
المعطل التفاق المصالحة على مدار
السنوات الماضية».
وتطرق إل��ى ذك��رى النكبة قائالً:
«إن إنجاح المصالحة أعظم هدية
لشعبنا في ذكرى النكبة» .وأضاف
إن «شعبنا يقول في الذكرى ال تنازل
وال تفريط وأرضنا ليست للبيع أو
المساومة أو المزاد العلني تحت أي
ظرف من الظروف».
وب��دأ وف��دا «فتح» برئاسة عزام
األح��م��د م��س��ؤول ملف المصالحة
و«حماس» برئاسة موسى أبو مرزوق
نائب رئيس «حماس» ظهر أمس لقاء
في غزة الستكمال مشاورات تشكيل
الحكومة.

التي تكدس من عرق الكادحين ،وبما يحقق
ح��دا ً معقوال ً من العدالة االجتماعية ،وإع��ادة
توزيع الثروة وحل مشكلة البطالة والسكن عبر
مشاريع استثمارية عمالقة ،تقوم بها الدولة
وزي���ادة حجم ال��دول��ة في االقتصاد وتحويل
سورية إل��ى ورش��ة عمل وبناء باعتماد مبدأ
تكافؤ الفرص».

برنامج النوري ...مشاركة
وتعددية اقتصادية

المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية
السورية الدكتور حسان النوري أعلن بيانه
االنتخابي الذي تض ّمن رؤى «شملت المجاالت
السياسية واالقتصادية واالدارية واالجتماعية،
والذي يركز في مجال السياسة الداخلية على
ثوابت وطنية تضمن لكل مواطن عربي سوري
الحق في العيش بكرامة وفي جو ديمقراطي
والمشاركة في نهضة وطنه سورية ،وأن وحدة
التراب السوري هي ما يجمع شعب سورية
بجميع مكوناته وان��ت��م��اءات��ه» .وف��ي مجال
السياسة الخارجية رأى النوري «أن عالقات
س��وري��ة الدولية أس��اس إلن��ج��اح سياساتها
الوطنية ومن ثم حماية الثوابت الوطنية داعيا ً
إلى المحافظة على التحالفات الدولية».
وف��ي الملف االقتصادي رأى ال��ن��وري «أن
التعددية االقتصادية القائمة على الشراكة
الحقيقية أحد أهم العناوين الرئيسية للمرحلة
المقبلة للمساهمة في إعادة اإلعمار في سورية،
وأن��ه ال يمكن لهذه التعددية االقتصادية أن
تنجح إال من خالل تكافؤ الفرص واعتماد مبدأ
التوازن واالحترام في التعامل ما بين القطاعات
االقتصادية في سورية».
وختم النوري« :إن المجتمع المدني يكاد
يكون غائبا ً عن ساحة البناء في سورية ،بل
كان مهمشا ً في السياسات الحكومية ،ومؤكدا ً
«وجوب تفعيل دوره بما يمكنه من المشاركة
في مرحلة بناء سورية المستقبل».

خالل وصول وفد فتح إلى غزة

البرزاني يرى �أن الأكراد قد ال ي�شاركون في الحكومة العراقية المقبلة

واجهوا الإرهاب وال تترددوا
المالكيِ :

الجزائر تعلن عن مقتل
«�إرهابيين» في بومردا�س
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش الجزائري قام بقتل اثنين من
المسلحين في كمين نصبه لهما أمس في بومرداس على بعد  40كيلومترا ً شرق
العاصمة الجزائرية .وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني المنشور على موقعها
االلكتروني تمكنت صبيحة أول من أمس مفرزة من ق��وات الجيش الوطني
الشعبي ،تابعة للقطاع العملياتي لبومرداس ،من القضاء على إرهابيين
(اثنين) بمنطقة قلتة الشاقور بلدية قدارة والية بومرداس.
كما أضاف البيان أن «العملية تمت على اثر كمين نصبته المفرزة ،وتمكنت من
استرجاع سالحين من نوع كالشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار وأغراض
أخرى» .وبذلك يرتفع عدد المسلحين الذين أعلنت وزارة الدفاع عن مقتلهم الى
 14منذ بداية أيار ،منهم  12في تمنراست قرب الحدود مع مالي.
وبومرداس من المناطق القريبة من العاصمة الجزائرية التي يوجد فيها
بعض عناصر تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،الذين ينفذون من حين
آلخر هجمات ضد قوات األمن آخرها في  19نيسان بتيزي وزو غير بعيد عن
بومرداس ،وأسفر عن مقتل  11جندياً.

الأمن ال�سوداني يقا�ضي المهدي
بتهمة االنتقا�ص من هيبة الدولة
فاجأ جهاز األمن والمخابرات السوداني ،من دون سابق إنذار ،الرأي العام
المحلي واإلقليمي أمس ،برفعه دعوى جنائية ضد رئيس حزب األمة السوداني
المعارض الصادق المهدي ،بتهمة االنتقاص من هيبة الدولة ،وتشويه سمعة
القوات النظامية ،وتهديد السالم العام ،وتأليب المجتمع الدولي ضد البالد،
وتغذية الفتنة ،فيما أكد الحزب امتالكه أدلة تدين قوات الدعم السريع.
وتأتي الدعوى ضد مسؤول أكبر األحزاب السودانية المعارضة ،على خلفية
الهجوم الذي شنه المهدي أخيرا ً على قوات الدعم السريع التابعة لجهاز األمن
السوداني ،واتهامها بارتكاب جرائم قتل ونهب وحرق في مناطق النزاع كردفان
ودارفور ،فضالً عن العمل خارج نطاق القوات النظامية.
وأوردت الصحف الصادرة في الخرطوم أول من أمس ،تقدم جهاز األمن
والمخابرات بشكوى ضد الصادق المهدي ،بنا ًء على حديثه حول قوات الدعم
السريع في مؤتمر صحافي أقامه األسبوع الماضي.
وبرغم تأكيد حزب المهدي عدم تلقيه أي إخطار رسمي في شأن الدعوى ،فإنه
شدد على أن رئيسه ال ينطق بشيء ما لم يمتلك أدلة تثبت اتهاماته لعناصر
األمن ،مطالبا ً بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق في القضية.
ونفى نائب رئيس حزب األمة المعارض اللواء معاش فضل الله برمة ناصر،
في تصريح خاص لـ«البيان» ،تلقي حزبه أي إخطار رسمي من قبل النيابة أو
جهاز األمن ،معتبرا ً أن اللجوء إلى القضاء «تص ّرف حضاري».
وطالب ناصر بتشكيل لجنة تحقيق قضائية ،مؤكدا ً استعداد حزبه لتقديم
البيانات التي تؤكد موقف المهدي.
وشدد نائب رئيس حزب األمة على أن ما أدلى به المهدي «ليس تقليالً من
هيبة الدولة ،وال تجريحا ً لدور القوات النظامية ،وإنما هو حفاظ على تلك الهيبة
وسمعة القوات النظامية ،باعتبار أن عمل القوات النظامية عمل مقدس ،ال
يُسمح فيه القتل والسلب».
ونفى ناصر تأثير القضية في أجواء الحوار ،معتبرا ً أن اللجوء إلى القضاء
«يعكس نوايا احترام سلك الطرق القانونية» ،وأضاف إن «الخطوة ال تؤثر في
أجواء الحوار الذي وافقنا عليه ،باعتباره الوسيلة السليمة للخروج من أزمات
البالد ،وسنعمل من أجل أن يبلغ الحوار غايته ،ولن نتعامل بردود األفعال ،ألننا
على قناعة بأن الحوار هو الطريق الذي يمكن أن يقود السودان إلى بر األمان».

أك���د رئ��ي��س ال������وزراء ال��ع��راق��ي
نوري المالكي «أن بشاعة اإلرهاب
أصبحت طابعا ً وتحديا ً خطيرا ً ال
يمكن السكوت عنه ،وال بد من أخذ
الحيطة والحذر والتعاون من أجل
التضييق على اإلرهابيين وتجفيف
منابعهم والذين يزودوهم بالفتاوى
وال��س�لاح ،وال ب��د للشعوب م��ن أن
تتعاون مع الحكومة من أجل القضاء
على اإلرهابيين».
وقال المالكي في كلمته األسبوعية
ال��م��ت��ل��ف��زة أم���س إن���ه «ب��ع��د إن��ج��از
االنتخابات أصبحت هناك ق��درات
ل�لأج��ه��زة األم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة
اإلره��اب��ي��ي��ن ،ون��ت��م��ن��ى أن نسرع
بالخطوات وإيجاد حالة سياسية
ف��ي ال��ب��ل��د ،وال سيما ب��ع��د إن��ج��از
االنتخابات ،وهذا االستقرار يحصل
من خالل انفتاح جميع الفائزين على
أساس انجاز المهمات ونريد حكومة
قوية قادرة على المضي في مهماتها
وال نريد حكومة شكلية ربما يستفيد
منها هذا الطرف أو ذاك».
وأش���ار رئيس ال����وزراء العراقي
إلى «أن الحكومة العراقية ماضية
بتشكيل مركز دولي لمكافحة اإلرهاب،
مشددا ً على ض��رورة إق��رار الموازنة

العامة للبالد للمضي بعجلة اإلعمار
نحو األمام» ،منوها ً الى «ان التنافس
االنتخابي عطل الموازنة والخدمات
والمشاريع القائمة» .وداعيا ً «جميع
الموجودين في البرلمان كي يبادروا
إلق���رار ال��م��وازن��ة م��ن أج��ل االنطالق
بعملية االعمار ،النه من العيب ان
نتحدث عن البناء واالعمار والموازنة
ل��م تقر ،وه��ذا م��ا ال نحبه ان يكون
منعكسا ً بين المواطن والمتصدين
للدولة».
وأضاف قائالً« :إن الذين يتخفون
بالمالبس المدنية ال يمكن األجهزة
األم��ن��ي��ة مالحقتهم م��ن دون دع��م
المدنيين لها ،وال بد من تعاون ودعم
دول��ي للقضاء على اإلرهابيين»،
مؤكدا ً «نحن ماضون بتشكيل مركز
دولي لمكافحة اإلرهاب ،وندعو جميع
الدول كي تأخذ األمر على محمل الج ّد
والتكامل بالمعلومات لمواجهة هذه
اآلفة الخطيرة ،ويجب أال تكون هناك
مجاملة وأن يبادر مجلس األمن الى
ات��خ��اذ أقصى اإلج����راءات لمعاقبة
الذين يتعاونون والذين يسكتون عن
اإلرهابيين ألنه أصبح جريمة».
وش���دد المالكي على «ض���رورة
ت��ك��ام��ل ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ق��وان��ي��ن

لمحاربة اإلرهاب وال يمكن ان يكون
هناك تسامح مع اإلرهابيين ونحن
أيضا ً نشدد على األجهزة األمنية في
القضاء على المجرمين».
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ق���ال رئيس
«إقليم كردستان» العراقي مسعود
البرزاني« :إن رئيس وزراء العراق
ن��وري المالكي قاد البالد في اتجاه
حكم ال��ف��رد وه��دد بإنهاء مشاركة
االقليم الغني بالنفط ال��ذي يتمتع
بالحكم الذاتي في الحكومة االتحادية
بحسب تعبيره».
وأض��اف البرزاني« :إن األح��زاب
الكردية ستجتمع قريبا ً مع إعالن
النتائج الرسمية لالنتخابات في
األيام القليلة المقبلة لتحديد موقفها
من مفاوضات تشكيل الحكومة».
وامتنع البرزاني عن إعطاء أي
تفاصيل أخ��رى ع��ن موقف األك��راد
لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي
في العراق ال يمكن أن يستمر على
ه��ذا ال��م��ن��وال ،وأن أح��د الخيارات
ال��م��ط��روح��ة ه��و سحب المشاركة
الكردية بالكامل من الحكومة ما لم
تظهر بوادر التغيير.

بغداد ُتحبط توغ ًال لداع�ش من �سورية
أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية ،عن اعتقال 6
عناصر من «داعش» وتدمير  5صهاريج تابعة لهم اثناء
محاولتهم الدخول لألراضي العراقية من سورية.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد العمليات اللواء
الركن ضياء كاظم قوله ،إن «ق��وة من قيادة العمليات
تمكنت من إلقاء القبض على  6عناصر من تنظيم داعش
اإلرهابي وتدمير  5صهاريج أثناء محاولتهم التسلل من
سورية إلى داخل األراضي العراقية شمال قضاء القائم
( 350كم غرب الرمادي).
وأض��اف كاظم :إن «العملية استندت الى معلومات
استخبارية دقيقة» ،مشيرا ً إلى أن «القوة نقلت المعتقلين
الى مركز امني للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي تقف
وراءهم».

وكانت عمليات الجزيرة والبادية أعلنت ،في  27نيسان
 ،2014عن مقتل  5من سائقي صهاريج محملة بالوقود
داخل العمق السوري ،أثناء محاولتهم دخول األراضي
العراقية لتجهيز عجالت «داعش» بالوقود ،مشيرة إلى
أنها حرقت جميع الصهاريج.
يذكر أن محافظة األنبار ،ومركزها الرمادي ( 110كلم
غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ ( 21كانون األول ،)2013
عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى
الحدود األردنية والسورية ،تشارك بها قطعات عسكرية
ومروحيات قتالية ال��ى جانب مسلحين من العشائر،
لمالحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام اإلسالمية
«داعش» ،وأدت الى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات
من عناصر التنظيم ،وال تزال المعارك مستمرة.

