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الجي�ش ال�سوري يقطع طرق الإمداد عن م�سلحي دوما

مدارات

الح�سن� :سقوط المليحة �ستتبعه انت�صارات
دمشق ـ سعد الله الخليل
إنجاز جديد يضاف إنجازات الجيش العربي السوري في
مسيرة عملياته العسكرية على امتداد األراض��ي السورية،
بفرض سيطرته على بلدة المليحة والقضاء على المجموعات
المسلحة في عدد من المناطق المحيطة بالمليحة في المزارع
الشرقية والشمالية الشرقية ،وهي جهة الدخول الوحيدة
للمسلحين إلى داخل البلدة والتي حاصرها الجيش السوري
ونفذ انقضاضا ً على كافة المحاور سمحت له بالسيطرة على
المليحة.

المليحة الطريق إلى دوما

تؤمن سيطرة الجيش السوري على المليحة جرمانا ومناطق
اخ��رى غيرها من سقوط قذائف الهاون وينعكس على مسار
العمليات العسكرية في مختلف مناطق الغوطة الشرقية.
ويأتي إنجاز المليحة ضمن عملية عسكرية في الغوطة
الشرقية فاقت أربع أشهر من المعارك لفصل المناطق الجغرافية
بعضها عن بعض ،وفصل الغوطة الشرقية عن دوما وحرستا
وخسارة طرق االمداد والتي تعتبر صلة الوصل بين المجموعات
المسلحة ،وعقب القضاء على هجوم المسلحين ال��ذي حصل
على الجزء الشمالي الشرقي ،وكان الهدف منه كسر الحصار
عن الشمال عبر جسرين بالتوازن مع سقوط سيناريوات كسر
الحصار عن كامل الجبهات الشرقية التي عملت ألشهر على هذا
األمر.
واعتبر الخبير االستراتيحي حسن الحسن سيطرة الجيش
على المليحة إنجازا ً تاريخيا ً يؤكد أن الجيش العربي السوري،
وح��ده القادر على حماية الجغرافيا السورية وف��رض كلمته
لتطهير األرض من رجس الجماعات اإلرهابية،
ورأى الحسن ف��ي حديث لصحيفة «ال��ب��ن��اء»« :أن تجمع

وا�شنطن وتغيير قواعد اال�شتباك في العراق

المدارس الذي تحصن به االرهابيون يعد مركز عمليات منيعا ً
لتلك المجموعات ،ونقطة انطالق للهجوم على الجيش العربي
السوري وتوجيه القذائف نحو جرمانا» ،وأضاف« :اليوم لم يعد
بإمكان هذه المجموعات إال القتال التراجعي لتغطية انسحابها
وتراجعها ول��م يعد لها أي أم��ل بالمواجهة وليس أمامها إال
االستسالم» .ولفت الحسن إلى «أن المجموعات المسلحة قد تلجأ
لضرب بعض قذائف الهاون في مسعى إلثارة الفتنة ولكن ذلك لن
يؤثر في سير المعركة».

وهو ما أفقد الخصم القدرة وه��ذا يعود للتنسيق بين أسلحة
المدفعية والطيران وسالح الهندسة بتفكيك العبوات وأضاف:
«ما يميز القتلة أن كل ما هو موجود هدف قابل للتفخيخ من قبضة
الباب إلى الشجرة ،ووصلوا الى تفخيخ القرآن الكريم بأكثر من
مكان وأمام هذا العقل اإلجرامي ال بد من التعامل بحذر لضمان
تحرك القوات بأمان».
واعتبر الحسن أن الهجوم على أكثر من محور يعني أن الجسد
المسلح قابل لإلنهيار مجرد سقوط أي جهة ألنه مجبر على
تشتيت جهوده ،فأي خرق يسقط المنطقة.

ول��ف��ت الحسن إل��ى إح��ك��ام الجيش ال��س��وري ط��وق �ا ً على
المجموعات المسلحة من خان الشيح إلى المعضمية إلى داريا،
واالوتستراد الدولي وطريق درع��ا وطريق المطار وص��وال ً إلى
دوما ،وبالداخل من طريق اوتستراد دمشق حمص وبدأ القضم
التدريجي للمناطق ،وبالوقت ذاته بالتعامل مع ما يظهر على
سطح االرض من هذه المجموعات المسلحة سواء من اآلليات أو
العربات ،والتي مصيرها التدمير بمن فيها ،وأمام القضم والتحكم
بالوقت وعدم االنجرار وراء االنتصارات اإلعالمية والتركيز على
العمليات الميدانية.
واعتبر الحسن أن سقوط المليحة ستتبعه انتصارات في
باقي الغوطة الشرقية والتي تشهد انهيارات دراماتيكية للجسد
المسلح ،واالنهيار التدريجي ينتقل إلى دوما وعربين وجوبر
وتابع« :يمكن اعتبار سقوط المليحة نقطة انطالق لتطهير باقي
المناطق في الغوطة».
ويؤكد الحسن أن إنجاز المليحة يمتاز بأن الخصم مستعد
للمواجهة وسط حصار ق��وي ،والفرق بين أن يكون مستعدا ً
ويواجه بتكتيك يتوقعه الخصم ،وبين ابتكار تكتيكات جديدة
عبر الهجوم على أكثر من محور بعد معركة على أطراف المليحة
اي استهداف تجمعات ومراكز قيادة ومحاور تحركات رئيسية،

األنفاق واألنفاق المواجهة

استكمال الطوق حول دمشق

واج��ه الجيش العربي السوري تكتيك األنفاق بحفر أنفاق
مقابلة ،وق��ال الحسن« :للمرة األول���ى ف��ي ت��اري��خ العمليات
العسكرية أن يفاجأ قادة ميدانيون في مقر عمليات تحت األرض
بمقاتل مواجه له وهو المقاتل العربي السوري ويشتبك معه»،
وأضاف ربما يبقى هناك بعض األنفاق ،ولكن السؤال «ما مدى
القدرة على الفعل والمواجهة وكل ما يسعون له الحفاظ على
الحياة ال على إستعادة السيطرة أو تغير المعادالت».
ي��رى الحسن أن كل عملية خاضها الجيش ال��س��وري فيها
تقديرات وتكتيكات حول التوقيت واآلليات والخطط وبالتالي
القائد الميداني هو من يتخذ القرار وال يجوز لمن يؤكد الحسن
أن المعارك التي يقوم بها الجيش العربي السوري بالتعاون مع
الدفاع الوطني تعد علما ً جديدا ً في العلوم العسكرية عبر التنسيق
بين جيش مدرب على عمليات مفتوحة وجيوش تقليدية يمكنه
أن يتجاوب ويكيف ذاته وينسق بسرعة مع جماعات غير مدربة
كفاية كالدفاع الوطني وهذا يعني أن يمتلك المواطن العادي
القدرة على حمل سالح يتقدم على أرض معركة لمساندة الجيش
وبالتعاون معه عبر اسناد ناري وهذا ما يرعب قادة تل أبيب
وهذا ما يضيف للفكر العسكري الشيء الكثير.

هدنة جديدة في غزة...

زكي :اتفقنا على �أن نزع �سالح المقاومة خيانة

الوفد الفلسطيني المفاوض
فيما األنباء ال تزال متضاربة حول مسار المفاوضات ،أعلن
عن خمسة أيام جديدة من الهدنة ،في وقت ذكرت المعلومات
أن الجانب الفلسطيني رفض ورق��ة «إسرائيلية» نقلها إليه
الجانب المصري حيث وصفتها مصادر فلسطينية بـ «السيئة
والرديئة».
وكان أعلن عن اتفاق جديد على وقف إطالق النار في غزة
مدة خمسة أيام ،بحسب رئيس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات
القاهرة عزام األحمد الذي أمل بأن تكون الهدنة كافية للتوصل
إلى وقف دائم إلطالق النار .وأشار األحمد إلى إحراز تقدم كبير
بشأن رفع الحصار عن غزة برا ً وبحراً.
وق��ال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلس�لام��ي زياد
نخالة« :إن المفاوضات الجارية في القاهرة في شأن وقف
العدوان «اإلسرائيلي» ورفع الحصار عن غزة معقدة» ،مشيرا ً
إلى «أن النقاط التي تم التوافق عليها ليست كما أمل الوفد
الفلسطيني».
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى
أبو مرزوق «أنه ال يوجد اختراق في أي قضية من القضايا خالل
المفاوضات الجارية مع «إسرائيل»» ،مشيرا ً إلى «الحاجة
لجوالت أخرى من المحادثات».

سياسة فلسطينية جديدة

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي على
وجوب انتهاج سياسة فلسطينية جديدة في مواجهة العدوان
«اإلسرائيلي» ،ويقول إنهم اتفقوا داخل القيادة الفلسطينية على
أن «نزع سالح المقاومة خيانة» .وقال« :إنه لم يعد يكفي أن
نرهن أنفسنا للمفاوضات خالل هدنة مدتها خمسة أيام».

قادة العد ّو في حيرة أمام صمود المقاومة
ودعا زكي إلى ضرورة االتحاد في جبهة واحدة ،وأكد أنه تم
اإلتفاق داخل القيادة الفلسطينية على أن «نزع سالح المقاومة
خيانة».
وحول تعاطي مصر مع ملف غزة والمفاوضات قال زكي إنه
كان يتمنى أن «يثبت السيسي أنه على خط عبدالناصر في
التعاطي مع العدوان على غزة».
و قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة خليل
الحية ،إنهم ال يفاوضون جانبا ً سهالً بل «ع���دوا ً متمرسا ً

باإلبتعاد عن الحقيقة».
وفي مؤتمر صحافي عقد في غزة أشار القيادي في حركة
«حماس» ،إلى أن الوفد الفلسطيني إلى القاهرة كان موحدا ً
أمام مطالب شعبه ،بعد  13يوما ً من المفاوضات الصعبة مع
الجانب «اإلسرائيلي».
وفي السياق ،قال القيادي في «حماس» إسماعيل رضوان إن
«الردود الصهيونية ال تلبي أدنى مطالب الشعب الفلسطيني وال
يمكننا بالتالي التحدث عن تقدم نوعي» في المفاوضات.

ماذا ت�ضمنت الورقة التي رف�ضها الفل�سطينيون؟
كشفت معلومات خاصة لـ«الميادين» عن مضمون الورقة
«اإلسرائيلية» التي قدمت إلى الجانب المصري وال��ذي نقلها
ب���دوره إل��ى الجانب الفلسطيني .ووص��ف��ت المصادر الورقة
بالسيئة والرديئة حيث وصلت الرسالة بلغة الوعيد وهو ما
رفضته المقاومة.
الورقة لم تذكر أي شيء عن معبر رفح ،أما في شأن المعابر
األخ��رى فشددت على أن فتحها مرهون باتفاق تفصيلي مع
السلطة الفلسطينية ،من دون أي جدول زمني واضح.
وت��ف��ادت ال��ورق��ة أي ح��دي��ث ع��ن تسهيل دخ���ول روات���ب
الفلسطينيين إلى غزة ،كما رفضت إلغاء المنطقة العازلة شمال
وشرق القطاع ،وتحدثت عن إلغاء تدريجي ضمن اتفاق شامل
لوقف إطالق النار.
ورفضت الورقة منح أهل غزة السماح للصيد على عمق 12

ميالً واعتبرت مطالب المقاومة بإطالق سراح األسرى وفتح ميناء
ومطار ،مؤجلة وليست ذات أولوية .وأشارت إلى أن «إسرائيل»
ستقوم بمساعدة السلطة على إع��ادة إعمار غ��زة ،ما اعتبرته
المقاومة تخطيطا ً لعودة «إسرائيل» إلى غزة من بوابة اإلعمار.
وعلى رغم إعالن الهدنة الجديدة ،شنت الطائرات الحربية
«اإلسرائيلية» أربع غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع
غزة.
وجهت كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح ،رسالة
بالعبرية إلى «اإلسرائيليين» ،طالبتهم فيها «بأن يسألوا ئيس
وزرائهم إن كان يملك الشجاعة للكشف عن مصير ضابط الهندسة
ساني تومن يرون».
كذلك حذرت الكتائب من أنه ال أمن «لإلسرائيليين» اذا لم يعش
الشعب الفلسطيني بحرية واستقالل.

ذكرى ف�ض اعت�صامي رابعة والنه�ضة :التوتر الأمني �س ّيد الم�شهد
الذكرى األولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة لم تمر مرور الكرام أمس .التوتر األمني كان
سيد المشهد .أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكتفوا بإحياء الذكرى بالمسيرات،
بل تطور األمر إلى إحراق بعض المباني الحكومية كحرق رئاسة حي عين شمس شرق
القاهرة.
ويقول محمد شرف ،رئيس حي عين شمس« :إن مجموعة من الشبان أعمارهم بين 16
و 18سنة كانوا ملثمين وقاموا برمي قنابل مولوتوف على الحي ،ما أدى إلى إحتراق مكتبين،
ولكن من دون وقوع خسائر في األرواح».
تحركات أنصار الرئيس مرسي في ذكرى رابعة شملت أيضا ً قطع طرق رئيسية بإشعال
اإلطارات بالتوازي مع قيام مسلحين ملثمين بالهجوم على نقطة للشرطة في حلوان جنوب
القاهرة ،ما أدى إلى استشهاد رقيب الشرطة وإصابة أحد العسكريين وفقا ً لما أعلنته مباحث
القاهرة .
ويصف مواطن مصري شهد على الحادثة بالقول« :استيقظنا على صوت الرصاص حوالى
الساعة الخامسة صباحاً ،وعندما نزلنا إلى الشارع شاهدنا نقطة الشرطة تحترق».
ويعلق آخر على إحراق نقطة الشرطة بالقول« :حسبنا الله ونعم الوكيل ،نقطة الشرطة
التي احترقت هي ملك للشعب ،هي لنا ولإلخوان».
وما يقوم به «اإلخ��وان» قابلته إج��راءات أمنية مكثفة حيث قامت وزارة الداخلية بإغالق
ميادين رابعة العدوية والنهضة والتحرير في محيط قصر اإلتحادية الرئاسي فضالً عن نشر
قوات التدخل السريع .
وعلى أكثر من جهة يصب أنصار الرئيس محمد مرسي تحركهم في ذكرى فض اعتصامهم
في رابعة العدوية .وتقول وزارة الداخلية إن��ه تحرك يهدف لتشتيت جهود الشرطة
وتجمعاتها بهدف إسقاطه.

أكد رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،نبيل رج��ب ،أن
الوضع الحقوقي في البحرين يشهد حالة من التدهور السريع
وال��ذي يتجه نحو األس��وأ ،في الوقت ال��ذي تقول بريطانيا إن
الوضع إلى األفضل!!
ونقل موقع “المنامة بوست” عن رجب قوله خالل اجتماعه
أول من أمس ،في مجلس اللوردات ،إن بريطانيا متواطئة مع
الحكومة والسلطات البحرينية في االنتهاكات الحقوقية التي
يتعرض لها الشعب البحريني ،منذ تظاهرات واحتجاجات
شباط  ،2011مشيرا ً إلى أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية

تدعي وزارة الخزانة االميركية انها والمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ت��س��ي��ران ع��ل��ى ن��ف��س الخطى
حيال تمويل االرهاب ال سيما في ما يتعلق بتنظيم
دولة العراق والشام «داع��ش» .لكن المسارب غير
الرسمية للتمويل في السعودية ال تزال بعيدة من
الرقابة االميركية .فالحكومة السعودية ما زالت
تسمح لالفراد بتقديم التبرعات «للتنظيم» بطريقة
غير رسمية.
لقد وضعت الرياض ،هذه الجماعة على الئحة
االره���اب واعتبرتها تشكل ت��ه��دي��دا ً م��ب��اش��را ً ألمن
المملكة الى جانب جبهة «النصرة «المدعومة من
ت��رك��ي��ا ،واالخ�����وان المسلمين وك��ذل��ك الحوثيين
اع��داءه��ا السياسيين .يضع تصنيفها الحركات
السياسية ووصمها باالرهاب ووضعها في سلة
واح��دة مع «داع��ش» عالمات استفهام ح��ول جدية
هذا التصنيف وأهدافه.
يهدف تمويل «داعش» الى تعزيز المواقع السنّية
في سورية والعراق عبر تسريب األموال والرجال
واالعداد للهجوم الذي حصل في الموصل .حاولت
السعودية التنصل من مسؤولياتها اتجاه تأمين
الدعم المالي واللوجستي .وادعت أن «داعش» تهدد
ايضا ً اراضيها وتتهم بعض السعوديين المنضوين
تحت سلطة «التنظيم» بالتخطيط الغتيال شخصيات
امنية ودينية سعودية واعداد مؤامرة محلية لضرب
مراكز حكومية .وقامت بطلب مساعدة من الحكومة
المصرية لحماية حدودها لكن مع اليمن حيث يعتبر
التهديد االره��اب��ي اش��د ض����راوة ...يلف التناقض
الموقف السعودي ،من جهة تمول االرهاب وتدرب
وتدعم «داع���ش» ،وم��ن جهة اخ��رى تدعي الخوف
وال��ح��ذر منها وتعتقل اك��ث��ر م��ن تسعة وخمسين
شخصا ً م��ن دون التعريف بهوياتهم السياسية
وما هي انتماءاتهم؟ أخوان مسلمون ام حزب الله
السعودي؟ ام افراد من «داعش»؟
فهل تكتفي وزارة الخزانة االميركية ف��ي هذه
ال��ح��ال بتقرير م��ن ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي السعودي
لمراقبة تمويل االرهاب الذي تدعي محاولة تجفيف
منابعه؟
هي تعلم ان هناك حمالت تمويل ترسل من دول
الخليج الى الكويت ومنها الى سورية وان للسعودية
سوابق في استخدام مقاتلين من اجل تحقيق غايات
سياسية خارج حدودها .فهي مولت «القاعدة» في
افغانستان والحرب في الشيشان ونشرت الفكر
التكفيري داخل بعض البلدان اآلسيوية حيث تقدم
ال��م��س��اع��دات وتبني المساجد م��ن اج��ل االنتشار
سياسيا ً ومذهبيا ً وبعلم االميركيين ومساندتهم
ي��ع��ود خ��وف ال��ري��اض م��ن ارت����داد ه��ذا التنظيم
ضدها بعد سماحها لمواطنيها بدعم االره��اب الى

الأردن يدر�س �إحالة ملف «الإخوان» �إلى الق�ضاء
ذك��رت صحيفة «ال��غ��د» األردن��ي��ة
أمس أن مصادر رسمية أكدت لها ان
ال��خ��ي��ارات القانونية بالتعامل مع
اإلخوان المسلمين «مطروحة بحسب
التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن
أحكامه».
ورأت ال��م��ص��ادر أن م��ا ص��در عن
ج��م��اع��ة اإلخ�����وان المسلمين «م��ن
انتقاص من الموقف األردني ومحاولة
استثمارها لفوز حماس في غزة ورقص
على دماء الشهداء أمر غير مقبول».
ول���م ت��ن� ِ
�ف ال��م��ص��ادر ال��رس��م��ي��ة،
شديدة االطالع ،ولم تؤكد ما تردد عن
إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة
اإلخ��وان المسلمين وحظرها قانونيا ً
باعتبار انها جمعية خيرية وتمارس
العمل السياسي.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر« :إن م��ا يشاع
هو دراسة ،لم تتخللها بعد إجراءات
قانونية عملية ،يمكن أن يصار إلى
تنفيذها وفق أحكام القانون».
ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة
ال��م��اض��ي ،ف���ي م��ه��رج��ان ال��ح��رك��ة

اإلسالمية نصرة لغزة« ،يعد خروجا ً
عن المألوف ...ومزاودة على الموقف
األردني تجاه غزة».
وأش��ارت مصادر أخرى للصحيفة
إلى أن حوارا ً «يجرى في أروقة القرار
الرسمي ح��ول إح��ال��ة ملف جماعة

ورأى رجب أنه ال يوجد أي مؤشر على أي حل في البحرين،
في ظل اختيار السلطات البحرينية سياسة القمع ،وتفضيل
الخيار األمني على حساب الخيار السياسي أو الحقوقي ،موضحا ً
أن الحوار في البحرين لن ينجح من دون إشراك جميع القوى
السياسية ،ولن يدعمه أحد.
ولفت إلى أن «القوات السعودية غير مرحب بها في البحرين،
ويجب عليها أن ترحل» .مضيفا ً أن الشعب البحريني «ضد العنف
وأن ثورته سلمية تطالب بالديمقراطية ،ولكن نظام البحرين جلب
جيوشا ً خليجية إلخماد هذا الحراك الشعبي السلمي».

اإلخوان المسلمين إلى القضاء لحسم
الجدال الدائر حول شرعية ممارسة
الجماعة للعمل السياسي ،مخالفة
بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت
عليه لممارسة العمل الخيري» ،إال أن
القرار لم يحسم بعد.

ّ
الم�شل للحركة
�سياح جزائريون ي�ستخدمون الغاز
في مواجهات مع الأمن التون�سي
استخدم سياح جزائريون الغاز المش ّل للحركة في مواجهة
مع قوات األمن بالمنتجع السياحي لمدينة الحمامات.
وذك��رت تقارير إعالمية أم��س أن ع��ددا ً من الجزائريين
تسببوا ف��ي ب��ث حالة م��ن الفوضى والبلبلة ف��ي مدينة
الحمامات السياحية التابعة لوالية نابل ( 60كلم جنوب
شرقي العاصمة).
وأفادت إذاعة «شمس اف ام» الخاصة بأن المدينة شهدت
أول من أمس ،مناوشات بين ثالثة جزائريين من جهة ،كانوا
في حالة سكر سرعان ما انضم إليهم آخرون من البلد نفسه،
ورجال األمن من جهة أخرى.
وأوضحت االذاعة أن المجموعة الجزائرية التي رفضت
االمتثال إلشارات وحدات المرور بالتوقف استخدمت الغاز

رجب :لندن متواطئة مع المنامة في االنتهاكات الحقوقية
ورد به العديد من النقاط التي هي بمثابة تضليل عن الواقع
والحقيقة في البحرين.
وأشار رجب إلى أنه شاهد السجناء والمعتقلين السياسيين
يتعرضون للتعذيب عندما اع ُتقِل وت��م حبسه ف��ي السجن
بالبحرين ،بل وأنه كان أحد ضحايا التعذيب واالنتهاكات داخل
السجون البحرينية.
وأوضح أن القضاء في البحرين غير مستقل ،وهو أداة تستخدم
من قبل العائلة الحاكمة في البحرين ضد معارضيهم ،لالنتقام
منهم بعد مطالبتهم بالحرية والديمقراطية.

} هدى رزق

سابقة التفجيرات التي طاولتها بعد ارتداد «القاعدة»
ضدها .لكنها في سبيل تحقيق غايتها في سورية
وال��ع��راق ت��دع��م ارس���ال م��ئ��ات ماليين ال����دوالرات
من دول الخليج الى هذه البلدان وتعتقد ان نجاح
«داع��ش» سوف يزيد من فرص النصر السياسي
والعسكري السعودي.
ت��م��ل��ك «داع�����ش» ال��ي��وم ب��ع��د ال��دع��م اللوجستي
والمالي الخليجي مصادر دخ��ل جعلتها مستقلة
بعد احتاللها مواقع مهمة في العراق وسورية .لقد
تجاوزت البدايات حيث أمن لها الخليج المساعدات.
هي تعمل اليوم في تهريب النفط واالسلحة واالثار،
وت��ق��وم ب��ع��م��ل��ي��ات ال��س��ط��و وف����رض ال���خ���وات على
المؤسسات.
ل��ق��د اس��ت��ق��رت ب��ع��دم��ا وض��ع��ت ي��ده��ا ع��ل��ى البنك
ال��م��رك��زي ف��ي ال��م��وص��ل ف��ي ح���زي���ران الماضي.
واستولت على أغلب آبار النفط في سورية وعلى
اكبر مصفاة للنفط في الموصل واسقطت المدن
المحيطة بمواقع البترول.
تشارك تركيا في ه��ذا النهب المنظم وتشتري
النفط ال��س��وري ب��أس��ع��ار متدنية وت��ق��وم مافيات
النفط الرسمية بتكريره وبيعه في السوق بالسعر
ال��رس��م��ي .اس��ت��ف��ادت أرب��ي��ل م��ن اح��ت�لال «داع���ش»
ال��م��وص��ل وس��ي��ط��رة ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة ع��ل��ى مدينة
كركوك ونفطها ،لطالما شجعت تركيا اربيل على
تصدير النفط الخام العراقي الى مصافيها لتكريره
رغم معارضة الحكومة السابقة.
أعادت القوى المعادية لمحور المقاومة تموضعها
منذ ح��زي��ران الماضي فاجئت اي���ران  -ف���ورا ً بعد
تمديد محادثاتها النووية مع الغرب  -بالهجوم على
الموصل ووضعتها تحت االم��ر ال��واق��ع .وطالبت
المالكي الفائز في االنتخابات باالستقالة شكلت
رسالة الى انتخابات سورية ايضاً.
صحيح انه تم احتجاز القنصل التركي وثمانية
وأربعين شخصاً .لكن الحكومة التركية صمتت
واشتكت الى االميركيين .يعتقد االتراك ان هجوم
«داعش» يثبت استقالل الدولة الكردية ويعلن بداية
تقسيم العراق.
يسعى االم��ي��رك��ي ال��ى تغيير ق��واع��د اللعبة من
خ�ل�ال وض���ع ي��د «داع����ش» ع��ل��ى االرض وال��ث��روة
في سورية وال��ع��راق« .داع���ش» التي تمثل الجناح
العسكري الجديد لـ«القاعدة» ويضم في صفوفه
م��ج��م��وع��ة م��س��اج��ي��ن «ال���ق���اع���دة» ال��س��اب��ق��ي��ن في
السعودية وسورية والعراق وغوانتانامو واآلتين
م��ن ال��غ��رب عبر ال��ح��دود التركية ،ت��م تدريبهم في
االردن وتجهيزهم بأحدث األسلحة وتمويلهم من
حلفاء الواليات المتحدة .لكن هذا «التنظيم» ال يملك
ال��ق��رار الفعلي هو االداة التي غيرت قواعد اللعبة
التي بدأت في عراق  ،2003لكنه لن يكون صانع
قرارها السياسي.

المشل للحركة ضد أع��وان األمن ما تسبب في إصابة عدد
منهم.
وقالت االذاع���ة إن الفوضى امتدت أيضا ً إل��ى الميناء
السياحي «ياسمين الحمامات» حيث أصر عدد من السياح
الجزائريين على صعود مركب سياحي دفعة واحدة على رغم
محدودية طاقة استيعابه.
ويتوافد السياح الجزائريون بأعداد كبيرة على مدن
الساحل التونسي في شكل خاص ،ويشهد الكثير من النزل
في مدينة الحمامات ووالية نابل حجوزات جزائرية بالكامل.
ويقدر عدد السياح من الجزائر هذا العام بحسب احصاءات
حكومية بمليون سائح من بين أكثر من ستة ماليين سائح
أجنبي يتوقع زيارتهم تونس العام الحالي.

المغرب :تفكيك خلية من � 9أ�شخا�ص
تج ّند مقاتلين لم�صلحة «داع�ش»
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس ،عن تفكيك خلية
ينشط أعضاؤها في تجنيد مقاتلين مغاربة وأجانب
لاللتحاق بصفوف تنظيم الدولة االسالمية في العراق
وال��ش��ام (داع���ش) في سورية وال��ع��راق وتأمين الدعم
المادي لهم.
وذكرت الوزارة في بيان أن «أعضاء الخلية المضبوطة
البالغ ع��دد عناصرها تسعة أف��راد ينشطون في مدن
شمال المغرب ووسطه وكانوا بصدد التخطيط للقيام
بأعمال تخريبية داخل المغرب باستعمال أسلحة نارية
ومتفجرات كما وجهوا أحد عناصر الخلية إلى معسكرات
«داع����ش» ب��ه��دف اك��ت��س��اب خ��ب��رة ف��ي م��ج��ال صناعة
المتفجرات والعبوات الناسفة».

وأضاف البيان أن «عملية ضبط الخلية وتفكيكها جرت
في إطار النهج األمني االستباقي في مواجهة التهديدات
اإلرهابية على ضوء تحريات دقيقة قامت بها االستخبارات
المغربية بتعاون وثيق مع الهيئات األمنية اإلسبانية»،
مؤكدا ً أن المشتبه بهم سيمثلون أمام العدالة فور انتهاء
التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.
وأشار الى ان عناصر الخلية يخضعون لتدريبات مكثفة
بمعسكرات «داع��ش» حول استعمال األسلحة وصناعة
المتفجرات وكيفية تفخيخ السيارات قبل توجيههم لتنفيذ
عمليات انتحارية أو للقتال بمختلف الجبهات موضحا ً ان
«بعضهم شارك في عمليات وحشية في سورية والعراق
و ُنشرت صور لها عبر مواقع التواصل االجتماعي».

