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تتمات

توصل إليها الدبلوماسيون الروس
التي
ّ
واإلي���ران���ي���ون ال���ذي���ن ت���ش���اوروا لتقييم
العروض الثنائية التي وصلت إلى كليهما
م���ن واش��ن��ط��ن ،ك��م��ا ع��رض��ه��ا ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
مصدر واسع اإلطالع في طهران.
ف���ي م���ض���م���ون ال���خ�ل�اص���ة أنّ موقف
واشنطن من الرئيس بشار األس��د يجب
أن ي��ب��ق��ى ال��م��ع��ي��ار ال���رئ���ي���س���ي ،لصدق
االستعداد لعالقات تعاونية ،فما يقوله
األميركيون س��را ً ال يختلف عما يعتقده
الروس واإليرانيون ،لكن ما يقولونه علنا ً
يتخطى حدود مج ّرد مسايرتهم وإرضاء
ح��ل��ف��ائ��ه��م ال���ذي���ن ي��ص��ف��ون��ه��م بالعجزة
واألغبياء ،فلماذا يسايرونهم إلى درجة
خ��ل��ق م��ن��اخ��ات سياسية ت��ك��اد ت��وح��ي أنّ
الحرب على سورية ستت ّم غداً ،إنْ لم يكن
في األمر خداع؟
في مضمون الخالصة أيضا ً أن التعاون
الثنائي في الشؤون الثنائية أمر طبيعي،
م��ث��ل قضيتي ال��م��ل��ف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
وأوك��ران��ي��ا ،حيث تقود واشنطن الحلف
ال��غ��رب��ي ال���ذي ي��س��ع��ى إل���ى إل��ح��اق األذى
بالمصالح الروسية واإليرانية ،والطبيعي
أن ي���دور ال��ح��وار ال��ث��ن��ائ��ي ل��ل��وص��ول إلى
قواسم مشتركة ،طالما معادلة الغرب ال
ت���زال ،إذا اتفقت م��ع واشنطن ف�لا داعي
إلض���اع���ة ال���وق���ت م���ع س���واه���ا ،ل��ك��ن في
ق��ض��اي��ا دول��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة ك��ب��رى كقضية
ال��ح��رب على اإلره���اب ف�لا يؤتمن جانب
واشنطن في الثنائيات ،التي تبقى أطرا ً
للمناورات ،على ضفة روسيا مرة بداعي
ت��ب��ادل المعلومات االس��ت��خ��ب��اري��ة ،وعلى
ضفة إيران مرة ،بعنوان تسليح وتدريب
الجيش العراقي ،بينما في سورية تبقى
واشنطن سندا ً للتخريب.
ً
ق ّررت موسكو وطهران وفقا للمصدر
اإلي��ران��ي الواسع اإلط�لاع ،تقديم جواب
م��وح��د ح���ول ال��ت��ع��اون ف��ي ال��ح��رب على
اإلره������اب ،ال��ت��ن��س��ي��ق ف���ي ق��ض��ي��ة دولية
تمس األم��ن والسلم
خطيرة ومصيرية،
ّ
ال��دول��ي��ي��ن ك��ق��ض��ي��ة م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب،
تحتاج أط���را ً ق��ان��ون��ي��ة ،وت��ع��اون��ا ً شامالً،
وت��ط��اول س��ي��ادة ال���دول ،ي��ج��ب أن تكون
األم����م ال��م��ت��ح��دة وم��ج��ل��س األم����ن اإلط���ار
الحصري لألحالف.
يتزامن هذا الموقف مع تقدم المفاوضات
ح��ول الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،بتعاون
وت��ن��س��ي��ق روس���ي ـ إي���ران���ي ،ح��ي��ث جرى
تخطي العقبة الوحيدة التي كانت متبقية
ف��ي ال��م��ل��ف وتتعلق ب��ع��دد أج��ه��زة الطرد
ال��م��رك��زي ال��ت��ي ستش ّغلها إي����ران ،التي
كانت تطلب تشغيل  7500جهاز بينما
ت��ت��راوح الموافقة األوروب��ي��ة واألميركية
بين  3000و 4000جهاز فقط ،وتقدمت
روسيا بمقترح جعل العدد  5000حتى
ع��ام  2021موعد نهاية ال��ت��زام موسكو
بتوريد ال��وق��ود ال��ن��ووي إلي��ران ،فيرتفع
العدد إلى  8000جهاز ويبدو أنّ المقترح
ال��روس��ي يقترب من التح ّول إل��ى أساس
للتفاهم النهائي.
على الجبهة األوكرانية اختار الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،التصعيد على
العقوبات بحق بالده واعتبارها عدواناً،
ال يتناسب مع لغة الحديث األميركي عن
طلب ال��ت��ع��اون ل��ب��ل��ورة ح�� ّل سياسي بين
األطراف المتنازعة هناك.
تبقى قضية الحرب على «داع��ش» ،مع
الموقف الروسي ـ اإليراني ،حيث بقيت
واش��ن��ط��ن م��ض��ط��رة إل���ى ت��ق��ل��ي��ع شوكها
بأيديها ،فكان التطور األبرز ،هو تسليم
المواجهة دفاعا ً عن كوباني للبيشمركة
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ح��ل��ي��ف واش��ن��ط��ن مسعود
البرزاني ،بعدما ترك األكراد السوريون
يستنزفون ألشهر ويفقدون الكثير من
أس��ب��اب ال���ق���وة ،ألن��ه��م ل��ي��س��وا ج����زءا ً من
ال��روزن��ام��ة التركية أو «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» أو
األم��ي��رك��ي��ة ،ول��ي��س��وا ج����زءا ً ع��ض��وي��ا ً من
الحرب على دولتهم وجيشهم ،وحدود
برنامجهم ح�� ّل سياسي يمنح المناطق
ال���ك���ردي���ة خ��ص��وص��ي��ة إداري������ة وثقافية
معينة .
ف����ي ال����ح����رب ع���ل���ى «داع��������ش» وخ��ط��ر
اإلره���اب ،لبنان ف��ي قلب ال��ح��رب ،سواء
بالمخاطر المتجدّدة ك ّل يوم ،أو بمصير
العسكريين المخطوفين.

مو�سكو وطهران ( ...تتمة �ص)1
قضية العسكريين الحاضر اليومي،
ح��ض��رت ع��ل��ى ط��اول��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء،
وج���رى ال��ح��دي��ث ع��ن م��ؤش��رات إيجابية
خالل اثنتين وسبعين ساعة ،لكن األبرز
ه��و م��ا ت��ن��اه��ي إل���ى م��س��ام��ع المسؤولين
ع��ش��ي��ة س��ف��ر وزي���ر ال��دف��اع س��م��ي��ر مقبل
إل���ى ط��ه��ران ،أنّ ال��ف��ي��ت��و األم��ي��رك��ي على
الهبة اإليرانية للجيش اللبناني ،يطاول
ب����ص����ورة رئ��ي��س��ي��ة ص����واري����خ «ال����ت����او»
ال��م��ض��ادة ل��ل��دروع ،وال��ت��ي تشكل خطرا ً
على ال��دب��اب��ات «اإلسرائيلية» إذا صارت
ب��ح��وزة ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وال ق��ل��ق من
وص��ول ه��ذه األسلحة إل��ى ي��د ح��زب الله
ال���ذي يملك م��ا ه��و أش��� ّد ك��ف��اءة منها ،من
ص���واري���خ ال��ك��ورن��ي��ت ب��أج��ي��ال��ه��ا الثالثة
والرابعة ،وأن��ه إذا ج��رى تجنّب تضمين
الهبة ص��واري��خ «ال��ت��او» وبعض األجهزة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��رب��م��ا ي��ت��س�� ّه��ل الموقف
األميركي.
على ضفة أخرى كان المبعوث األممي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا يلتقي
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم ،طالبا ً باسم األم��م المتحدة للمرة
األول�����ى م��س��اع��دة ح����زب ال��ل��ه ف���ي الح ّل
السياسي لألزمة السورية.

ل��م تحمل ال��س��اع��ات األرب����ع وال��ع��ش��ري��ن
ال��م��اض��ي��ة ج���دي���دا ً ف���ي م��ل��ف ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين باستثناء تطمينات بعدم قتلهم،
فيما أطلق المبعوث األممي الخاص لسورية
ستيفان دي ميستورا مواقف في بيروت شدد
فيها على االهتمام الدولي باستقرار لبنان
الذي يستدعي استقرارا ً في محيطه السياسي
وتحديدا ً في سورية.
وك���ان م��وض��وع المخطوفين أخ��ذ الحيّز
األكبر من جلسة مجلس ال��وزراء التي عقدت
في السراي الحكومية أم��س برئاسة رئيس
الحكومة تمام س�لام .وأوض��ح مصدر وزاري
لـ«البناء» أن سالم الذي أبدى تفاؤال ً بحصول
ايجابيات في وقت قريب تحدث عن تراجع
الوساطات الخارجية ،مشيرا ً إلى أن «خلية
األزم��ة» هي التي تتولى متابعة الموضوع
ب��ط��رق غير م��ب��اش��رة م��ع المسلحين .وأك��د
المصدر أن األم��ر الوحيد ال��ذي ت��م التوصل
إليه وتبلغه س�لام عبر ال��وس��ط��اء ،ه��و عدم
تصفية المجموعات المسلحة العسكريين
المخطوفين.
وعلمت البناء «أن أهالي العسكريين تبلغوا
من األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء
محمد خير الذي التقوه أمس ،أن أخبارا ً جيدة
تنتظرهم خ�لال مهلة  72س��اع��ة ،على رغم
تأكيد وزير الصحة وائل أبو فاعور «أن ال جديد
في هذا الملف» ،لكنه أشار في المقابل إلى «أن
الدولة جدية وجادة وتريد مفاوضات منطقية،
وهناك أكثر من خط اتصاالت».

دي ميستورا :االستقرار
في لبنان مهم

ووسط التوترات األمنية في لبنان واألوضاع
المضطربة في المنطقة ،ربط المبعوث األممي
ال��خ��اص ل��س��وري��ة س��ت��ي��ف��ان دي ميستورا
االستقرار في لبنان بمحيطه .وأش��ار الموفد
الدولي ال��ذي التقى س�لام ووزي��ر الخارجية
جبران باسيل والنائب وليد جنبالط ونائب
األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
إل��ى أن «المجتمع ال��دول��ي قلق ج���دا ً حول
استقرار لبنان ال��ذي يدفع ثمنا ً باهظا ً على
حدوده نتيجة الصراع المستمر في سورية»،
مؤكدا ً أن «المجتمع الدولي يقف بشدة إلى
جانب لبنان ويثق أنه سيستطيع تجاوز هذه
المرحلة» .واعتبر «أن استقرار لبنان مهم جدا ً
للمنطقة والمجتمع ال��دول��ي ،وه��ذا يعني أن
المحيط السياسي في لبنان يجب أن يكون
مستقراً ،واالمتحان سيكون في مواجهة مرحلة
مصيرية تؤدي إلى حل سياسي في سورية».
كما أكد وجوب مساعدة لبنان لمواجهة أزمة
النازحين «الصعبة» م��ن ناحية أع��داده��م
وتجمعهم.
من جهته ،أكد الشيخ قاسم خالل لقائه دي
ميستورا أن «الحل الوحيد المتاح في سورية
هو الحل السياسي بعيدا ً من الشروط المسبقة
وعدم تجاوز األطراف الفاعلين والمؤثرين في
مثل هذا الحل» ،الفتا ً إلى أن «على الجميع أن
يتوقعوا تنازالت مؤلمة في هذا اإلط��ار ،لكنه
الحل الوحيد المتاح وال ح َّل غيره».
وفيما أش��ار دي ميستورا إلى أن «زيارته
ل��ح��زب ال��ل��ه وال��ش��ي��خ ق��اس��م ت��أت��ي ف��ي إط��ار
ال��ت��ش��اور ألهمية ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل األط��راف
التي يمكن أن تساعد على الحل في المنطقة
خصوصا ً ف��ي س��وري��ة ،أك��دت م��ص��ادر حزب
الله لـ«البناء» أن اللقاء كان جيداً .وأشارت
إلى أن المبعوث األممي استمع إلى وجهة نظر
الحزب حيال األحداث في سورية منذ بدايتها
بتظاهرات مطالبة بإصالحات استجاب لها
الرئيس بشار األسد ،ثم انتقالها إلى عصابات
مسلحة وصوال ً إلى طور اإلره��اب .وأوضحت

م�صر تمنع دخول  4دبلوما�سيين �أميركيين
منعت السلطات المصرية ،أمس ،أربعة دبلوماسيين أميركيين من دخول
البالد ،وهم يعملون بسفارة واشنطن في إثيوبيا .وسبب المنع هو محاولة
دخولهم البالد من دون تأشيرات دخول مسبقة طبقا ً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة ،إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب
الطائرة المصرية على الرحلة رقم  852اآلتية من أديس أبابا ،تبين وجود
أربعة أميركيين يحملون جوازات دبلوماسية وال يحملون تأشيرات دخول
مسبقة.
وأضافت« :تم عرض األمر على الخارجية المصرية التي طلبت تطبيق مبدأ
المعاملة بالمثل ،والذي يشترط حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة
والخاصة على تأشيرات دخول مسبقة».
وعلى الفور ،قامت سلطات مطار القاهرة باحتجاز الدبلوماسيين األربعة
بصالة الترانزيت لحين مغادرتهم البالد.
من جانبه ،قال مصدر دبلوماسي ،إن وزارة الخارجية المصرية قررت منذ
نهاية عام  2011ضم كل من أميركا وبريطانيا للدول التي يتم تطبيق مبدأ
المعاملة بالمثل مع مواطنيها في ما يخص منح التأشيرات.
وأض��اف إن سريان النظام الجديد للتأشيرات مع ال��والي��ات المتحدة
وبريطانيا بدأ اعتبارا ً من  15كانون الثاني عام  ،2012مشيرا ً إلى أنه يتم
تطبيق نفس المعايير التي تطبقها هاتان الدولتان مع مصر في نظام وإجراءات
منح التأشيرات.
وأشار إلى أنه وفقا ً لهذا القرار ،فإنه يتعين على كافة حملة جوازات السفر
الرسمية من الفئات الدبلوماسية والخاصة وكذلك حملة جوازات السفر العادية
قبل دخول مصر ،الحصول على تأشيرة من السفارات والقنصليات المصرية في
الخارج.

ع�شرات ال�ضحايا ( ...تتمة �ص)1
المصادر أن دي ميستورا استمع إلى وجهة نظر
حزب الله التي تقول إنه ال يمكن الوصول إلى
تسوية في سورية من دون الحل السياسي،
وإن هناك خ��ط��را ً كبيرا ً يستدعي م��ن ال��دول
التوصل إلى هذا الحل.

زيارة مقبل اإليرانية
استطالعية

على خط آخر ،يتوجه وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ب��رف��ق��ة ضابطين م��ن الجيش
اللبناني نهاية األسبوع إلى إيران للقاء عدد
من المسؤولين في طهران من بينهم نظيره
حسين دهقان للتشاور في شؤون مشتركة،
من بينها الهبة اإليرانية للجيش التي أعلن
عنها األم��ي��ن ال��ع��ام لمجلس األم��ن القومي
اإليراني علي شمخاني خالل زيارته األخيرة
إلى بيروت.
وأكدت مصادر مطلعــة لـ«البناء «أن زيارة
مقبل استطالعية فقط للتحقق م��ن ماهية
ال��ع��رض ،خ��ص��وص�ا ً أن ال��س��ف��ارة اإلي��ران��ي��ة
ف��ي لبنان ق��دم��ت لمقبل الئ��ح��ة باألسلحــة
التي تنوي الجمهورية اإلسالمية تقديمها
للبنان وهي تتض ّمن أسلحة رشاشة خفيفة
وم��ت��وس��ط��ة ،ص��واري��خ «ت���او» م��ع ال��ق��واذف
المخصصة لها ،مدافع الهاون ،مدافع ميدان،
وذخائر لكل األسلحة».
وأك���دت المصادر «أنّ الهبة اإلي��ران��ي��ة لم
ت��رف��ض ح��ت��ى ال��س��اع��ة إال أنّ األج����واء غير
مطمئنة ،ال سيما أن��ه ت � ّم االت��ف��اق خ�لال لقاء
سالم  -شمخاني على أن يذهب وزير الدفاع
إل��ى ط��ه��ران للتوقيع واإلت��ي��ان بالسالح ،إال
أنّ األم��ور تبدّلت بسبب الضغط األميركي،
وتح ّولت زيارة مقبل إلى استطالعية تمهيدا ً
لرفع تقريره إلى الحكومة حول العرض الذي
م��ن المرجح أن ال يحظى بإجماع الحكومة
ألسباب سياسية وإقليمية ودولية».

نقل النازحين من عرسال
إلى البقاع األوسط

في مجال آخر ،أشار مصدر مطلع لـ«البناء»
إلى أنّ ما طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق
في شأن النازحين في عرسال لم يكن يعني
إنشاء مخيمات للنازحين ،إنما نقل هؤالء من
عرسال إل��ى البقاع األوس��ط لقناعته بأنهم
سيكونون بمثابة مشكلة داخ��ل البلدة لما
يحضر لـ«عرسال .»2
وأك��د المصدر أن المشنوق تشاور في هذا
األم��ر مع األف��رق��اء السياسيين ،وال سيما مع
رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله
و التيار الوطني الحر  ،وجرى التوافق على
ذلك.
وفي هذا السياق قدّر حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة أن «كلفة النازحين السوريين
المباشرة وغير المباشرة على لبنان بنحو
 7.5مليار دوالر في خالل عامين».
وذك��ر سالمة أنّ »المساهمات في صندوق
البنك ال��دول��ي ل��دع��م لبنان ال ت��ت��ج��اوز 30
مليون دوالر» ،مؤكدا ً أنه أجرى «اتصاالت مع
المسؤولين لجمع التب ّرعات».

مصادر قضائية :الحجيري
ينتمي إلى «النصرة «

في غضون ذلك ،ال يزال مصطفى الحجيري
(أب��و طاقية) ف��ارا ً م��ن وج��ه العدالة وكذلك
ش��ادي المولوي وأسامة منصور المطلوبين
بدورهما إل��ى القضاء .وعلمت «البناء» من
مصادر قضائية أنّ بحق الحجيري أكثر من
عشرين ب�لاغ بحث وتح ّر في تهم لها عالقة
باالنتماء أو التعاون مع مجموعات إرهابية.
وتؤكد المصادر أنّ الحجيري ال��ذي ينتمي
إل��ى «جبهة النصرة» ك��ان هو األب الروحي
لهذه المجموعات خالل وجودها في عرسال،
وكان هو الذي يو ّزع المال على المسلّحين وما
زال حتى اليوم على تواصل عمالني مع هذه
المجموعات ،على رغم أنه يحاول تبرير هذا
التواصل بأنه بطلب من الحكومة للتوسط
إلط�لاق العسكريين المخطوفين .كما أكدت
المصادر أن نجل مصطفى الحجيري المدعو
قتيبة والموقوف في سجن رومية شارك في
القتال ض ّد الجيش في عرسال.

سجال بين زعيتر وباسيل

وب��ال��ع��ودة إل��ى ال��ش��أن ال��داخ��ل��ي ،شهدت
جلسة مجلس ال����وزراء بحسب م��ا أبلغت
م��ص��ادر وزاري���ة «ال��ب��ن��اء» خ�لاف �ا ً بين وزي��ر
األشغال العامة غازي زعيتر من جهة والوزير
باسيل من جهة أخرى ،على خلفية طلب زعيتر
«تجزئة المشاريع وبسقف  4مليارات ليرة
لتنفيذها من دون العودة إلى أح��د» .واعتبر
معظم الوزراء «أن ما يطلبه وزير األشغال غير
قانوني ،وال سيما في ظ ّل ما يشكو منه النواب
م��ن ع��دم ال��ت��وازن ف��ي اإلن��م��اء وال��ص��رف غير
المتوازن» ،إال أنّ زعيتر ق ّرر عدم الر ّد إال على
باسيل الذي أيّده وزير المال علي حسن خليل
بأن سقف الـ 4مليارات غير قانوني من دون
العودة إلى الحكومة .وعلى ضوء المشادة
الكالمية ق ّرر رئيس الحكومة تأجيل البحث في
األمر إلى جلسة مقبلة.

وأفاد مصدر أن  20ضحية وعشرات الجرحى
سقطوا في سلسلة تفجيرات إرهابية ضربت بغداد.
ونقل عن ضابط برتبة عقيد في الشرطة العراقية
أن «سبعة أشخاص قتلوا وأصيب  23بجروح في
هجوم بسيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش للشرطة
في منطقة الطالبية» في األط��راف الشمالية من
مدينة الصدر في شمال بغداد.
وفي هجوم آخر ،قال ضابط الشرطة إن «تسعة
أشخاص قتلوا وأصيب  25بجروح في انفجار
متزامن لسيارتين مركونتين في شارع رئيسي في
منطقة الدولعي» الواقعة في شمال غربي بغداد.
وتشهد بغداد منذ عدة أي��ام هجمات إرهابية
بسيارات مفخخة تستهدف المدنيين والعسكريين.
وفي السياق ،أعلن قائد عمليات دجلة الفريق

الجي�ش يتقدّ م ( ...تتمة �ص)1
من جانبها ،قالت وزارة الخارجية
السورية في رسالتين متطابقتين
وجهتهما إل��ى كل من األمين العام
لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن،
أن السياسات العدوانية للحكومة
التركية ضد سورية والدعم لإلرهاب
وتنظيماته من قبلها وغيرها هو الذي
أدى إلى إطالة األزمة في البالد وإلى
الخسائر البشرية المعروفة وإلى
الدمار ال��ذي لحق بها وبإنجازاتها
وح��ض��ارت��ه��ا وإل����ى ت��ش��ري��د آالف
ال��ع��ائ�لات ال��س��وري��ة خ���ارج مدنها
وقراها.
وأوض��ح��ت دمشق أن الحكومة
التركية دأب��ت منذ ب��دء األزم���ة في
سورية على القيام بشكل منهجي
بكل ما من شأنه ض��رب االستقرار
في سورية وتهديد سيادتها ووحدة
وس�ل�ام���ة أراض��ي��ه��ا ح��ي��ث ق��ام��ت
بتوفير كل أشكال الدعم السياسي
والعسكري واللوجستي للتنظيمات
اإلره��اب��ي��ة المسلحة وإي����واء هذه
التنظيمات وت��دري��ب��ه��ا وتمويلها
وتسليحها وتسهيل مرور اإلرهابيين
ما جعل من تركيا قاعدة أساسية
ل�ل�إره���اب ال����ذي ي��ض��رب س��وري��ة
والعراق ويهدد باقي دول المنطقة،
وما المؤامرة التي تكشفت على عين
العرب إال دليل فاضح على العالقة
الوثيقة القائمة بين تركيا وتنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وفي سياق متصل ،رجح مصدر
كردي أن يعلن األك��راد وفي غضون
س��اع��ات سيطرتهم بالكامل على
ك��وب��ان��ي ال��س��وري��ة ،فيما تشهد
األحياء الشرقية والغربية للمدينة
اشتباكات عنيفة.
وأشار المصدر إلى هروب عناصر
«داعش» إلى القرى المجاورة شرقا ً
بالتزامن مع استمرار غارات التحالف
على مواقع التنظيم.
وفيما دخلت معركة عين العرب
كوباني بين وحدات الشعب الكردي
و«داع��ش» شهرها الثاني ،استطاع
المقاتلون الكرد ،وعلى رغم نقص
ذخيرتهم ،ومن خالل مواجهة شرسة
قاموا بها ،استعادة السيطرة على

«لوفيغارو» و«ليبرا�سيون» الفرن�سيتان:
عين عرب ت�ض ّيق الخناق على «داع�ش»
سلطت صحيفتا «لوفيغارو» و«ليبراسيون» الفرنسيتان
أم��س ال��ض��وء على المقاومة التي يبديها أه��ال��ي مدينة
عين عرب شمال شرقي حلب في مواجهة إرهابيي تنظيم
«داعش».
وقالت «لوفيغارو» في تقرير بعنوان «اإلرهابيون فقدوا
األراضي حول عين العرب والرمادي» إن «وحدات الحماية
الشعبية في مدينة عين العرب تمكنت من استعادة السيطرة
على بعض األحياء في غرب المدينة كما نجحت في وقف تقدم
إرهابيي تنظيم «داعش» وتمكنت من استعادة موقعين إلى
الشمال الشرقي من المدينة كان تنظيم «داعش» اإلرهابي قد
استولى عليهما يوم الجمعة الماضي».
ونوهت الصحيفة بالمقاومة القوية التي يبديها أهالي
عين العرب وعناصر وحدات الحماية من الرجال والنساء
لصد محاوالت إرهابيي «داعش» التقدم في المدينة.
من جهتها ،نشرت «ليبراسيون» تحقيقا ً بعنوان «في
عين العرب الخناق ارتخى» أشارت فيه إلى انخراط أبناء
مدينة عين العرب رجاال ً ونساء أطباء ومزارعين في مهمة
التصدي إلرهابيي «داعش».
وأفادت الصحيفة نقالً عن مصادر محلية بأن «الضربات

الركن عبد األمير ال��زي��دي ،عن مقتل أمير تنظيم
«داعش» اإلرهابي لمناطق غرب ناحية العظيم شمال
بعقوبة مع اثنين من مساعديه بعملية نوعية.
وقال الزيدي في حديث لـ«السومرية نيوز» ،إن
«قوة أمنية خاصة مدعومة بالطيران الحربي نفذت
عملية نوعية في منطقة البو طلحة التابعة لناحية
العظيم ( 55كلم شمال بعقوبة) ،أسفرت عن مقتل
أمير تنظيم داع��ش لمناطق غرب ناحية العظيم
واثنين من مساعديه وتدمير ثالث مركبات تحمل
أعتدة ومتفجرات».
وأضاف الزيدي أن «العملية جرت وفق معلومات
استخبارية دقيقة ح��ددت مكان وج��ود مسلحي
داعش» ،الفتا ً إلى أن «الضربات االستباقية تسببت
بانهيار ف��ي معنويات األع���داء وزادت م��ن زخم

الهجوم على معاقل التنظيم داخل المحافظة.
من جهة أخ��رى أعلن جهاز مكافحة اإلره��اب،
عن تدمير ست سيارات تابعة لتنظيم «داع��ش»
وقتل من فيها جنوب تكريت .وق��ال الجهاز ،إن
«ق��وة من جهاز مكافحة اإلره��اب وبالتنسيق مع
طيران الجيش دم��رت ،اليوم ،رتالً تابعا ً لتنظيم
داعش اإلرهابي ،يضم ست سيارات ،لدى مروره
في جزيرة سامراء قرب منطقة الحويش جنوب
تكريت ،ما أسفر عن مقتل من فيها» .وأضاف الجهاز
أن «من ضمن السيارات همر مفخخة».
يذكر أن القوات األمنية في ديالى نجحت خالل
األسابيع الماضية في قتل العديد من قادة وعناصر
تنظيم «داعش» بعمليات نوعية نفذتها قوات أمنية
خاصة.

بدأت تتعب تنظيم «داعش» اإلرهابي وبخاصة في الغرب
حيث تراجع مسلحوه وتركوا القرى التي استولوا عليها
منذ  15يوماً» ،موضحة إن إرهابيي التنظيم تراجعوا نحو
سبعة كيلومترات في بعض المناطق.
كما نقلت عن أحد المسؤولين الصحيين في المدينة
ويدعى أحمد نعسان قوله :إن المعلومات التي ترده كل
ث�لاث س��اع��ات تؤكد ت��راج��ع تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي،
موضحا ً أن أهالي المدينة ومقاوميهم تمكنوا من استعادة
تل شير وتطهيرها من اإلرهابيين وأجبروهم على التقهقر،
مؤكدا ً أن تنظيم «داعش» «تم سحقه» في المواقع التي كان
يسيطر عليها في المدينة.
ولفت نعسان إلى هروب أع��داد من اإلرهابيين تاركين
وراءهم معدات ثقيلة على األرض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية قولها إن المعارك
التي كانت تجري بشكل خاص في وسط المدينة بالقرب
من الجمارك انخفضت حدتها لتصبح هذه المعارك متفرقة،
حيث تتولى وحدات حماية الشعب مهمة تمشيط الشوارع
بحثا ً عن إرهابيي «داعش» الذين كان هروبهم جماعيا ً في
غرب المدينة.

خمسة أحياء في عين العرب شرق
وجنوب شرقي المدينة.
ه���ذه ال��م��واج��ه��ات ج����اءت بعد
محاولة جديدة من التنظيم الستكمال
السيطرة على المدينة عبر هجوم من
أربعة محاور وذلك في ظل استمرار
المعارك العنيفة على محاور المدينة
الشرقية ،ما أسفر عن مقتل أكثر من
عشرة عناصر من «داعش».
وأعلنت القيادة المركزية للقوات
المسلحة األميركية أن طائراتها شنت
 14غارة جوية على مواقع تنظيم
«داع���ش» في محيط بلدة كوباني
السورية ،وأش��ارت إلى أن الغارات
استهدفت  19منشأة ومركزي قيادة
ومواقع أخرى تابعة للتنظيم.
وأع��ل��ن العقيد إدوارد توماس،
المتحدث باسم رئيس هيئة األركان
المشتركة للقوات األميركية مارتن
ديمبسي ،أن العملية التي تخوضها
الواليات المتحدة والدول المتحالفة
معها ضد تنظيم «داعش» في سورية
والعراق ستحمل اسم «العزم التام».
جاء ذلك في وقت كشف مسؤولون
أكراد أنهم يسلمون قوات التحالف

الدولي بقيادة واشنطن معلومات
ع��ن م��واق��ع مسلحي «داع���ش» في
مدينة عين العرب ومحيطها تمهيدا ً
لقصفها.
وقال بوالت جان ،المتحدث باسم
الوحدات الكردية إن بعض مسلحي
التنظيم انسحبوا ،لكنهم يعيدون
تنظيم صفوفهم ويعودون من جديد،
مؤكدا ً أن الضربات تصيب األهداف
بدقة بفضل التنسيق مع الوحدات
الكردية ،من دون أن يكشف ماهية
ه���ذا التنسيق وال ط��ري��ق��ة ت��ب��ادل
المعلومات.
م���ن ج��ان��ب��ه ص����رح ال��م��ب��ع��وث
األم��ي��رك��ي ال��خ��اص ،ال��م��س��ؤول عن
ت��ش��ك��ي��ل ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ضد
«داع����ش» ج��ون آل��ن أن واشنطن
منفتحة للحصول على معلومات من
جميع المصادر .وقال للصحافيين
في واشنطن إن��ه «م��ن البديهي أن
تأتي معلومات من جميع المصادر
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة م��ص��ح��وب��ة ب��ت��ق��دي��م
معلومات محلية أو معلومات عن
األهداف المحتملة ،ونحن سنتلقاها
كلها عندما ترد .ويجري في النهاية

ما هي �أبرز ( ...تتمة �ص)1
اإلنسان المعارض في السعودية بثالثة - 1 :اإلصالح الدیمقراطي للنظام
السياسي في المملكة - 2 ،مشاركة الشعب السعودي في إدارة البالد3- ،
تحسين وضمان حقوق المرأة وحقوق األقلیات.
بيد أن محاوالت االحتواء السياسي لهذه األحداث والتوصل إلى توافق مع
السلطات السعودية لم تنجح ،بل اتسعت الهوة بين أهالي القطيف والسلطة
مع اعتقال الشيخ نمر النمر صيف عام  2012ليصدر أخيرا ً الحكم عليه ،حكم قد
يدخل البالد في مرحلة جديدة من العمل السياسي.

الحمداهلل� :إعادة �إعمار( ...تتمة �ص)1
من جهود التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والدول المانحة للقيام بعملية
اإلعمار على أسس الشفافية والنزاهة.
وقال الحمدالله إنه «على رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها
الحكومة الفلسطينية ،إال أنها ماضية في تقديم كافة الخدمات لجميع المواطنين
في كافة أماكن تواجدهم وباألخص في قطاع غزة نظرا ً للوضع االقتصادي
الصعب الذي يعيشه أهلنا هناك».
كما استنكر رئيس الحكومة الفلسطينية االقتحامات الصهيونية المتكررة
للمسجد األقصى ،معتبرا ً أن «هذه األفعال الممنهجة واالستفزازية ،تقوض
الوصول إلى الحل السياسي المتمثل بحل الدولتين».
من جانبه ،عبر ديونفالد عن التزام صندوق النقد الدولي بدعم الحكومة
الفلسطينية ،إن لم يكن ماليا ً فبتقديم كافة االستشارات المطلوبة لتمكين عمل
الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة.

تقييمها لتحديد أهميتها».
وفي شأن متصل ،أفيد أمس عن
انسحاب كبير للمسلحين من مدينة
م��ورك ف��ي ري��ف حماة وس��ط تقدم
ملحوظ لوحدات الجيش السوري
وال��ق��وات الرديفة داخ��ل أحيائها،
في ظل قصف مدفعي وجوي مركز
نفذه الجيش السوري على تجمعات
المسلحين وتحركاتهم في مناطق
اللطامنة وكفرزيتا.
ك��م��ا أف��ي��د أم���س ع��ن اس��ت��ع��ادة
الجيش السوري القسم األكبر من
شرق العاصمة دمشق،
حي جوبر
ِ
ِّ
حيث واصلت وحدات الجيش التقدّم
عبر محاور ثالثة لعزل الحي عن
محيطِ ه المتص ِل ببلد َتي زملكا وعين
َ
خطوط التماس مع
ترما ،و ُتضيِّق
المسلحين داخلَه.
وفي دير الزور استهدف الجيش
ال��س��وري غ��رف��ة عمليات لتنظيم
«داعش» في منطقة حويجة صكر،
ما أدى لمقتل العراقيين المعروفين
بأبو عزام العراقي وأبو بكر العراقي
ومحمد ح��م��دان ورض���وان الشاكر
وسامي حسن العلوش.
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