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القوات العراقية تق�ضي على �إرهابيين
وتفكك عبوات نا�سفة في �أطراف بغداد

العدوان على القنيطرة ين�سف ح�سابات العدو في الجوالن المحتل

الجي�ش ال�سوري و�سع الأمان حول مطار دير الزور

ب��دأت محافظة األن��ب��ار تستعيد
عافيتها بعد أن استعادت الق ّوات
األم��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة م���ن ال��ج��ي��ش
والشرطة ،بمساندة أبناء العشائر،
عدّة قرى ومدن كان قد سيطر عليها
تنظيم «داعش» منذ أشهر.
ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة ق��ض��ت ال��ق��وات
العراقية أمس على عدد من اإلرهابيين
وفككت العديد من العبوات الناسفة
وأل��ق��ت القبض على مطلوبين في
أطراف العاصمة بغداد.
ونقلت شبكة اإلع�ل�ام العراقي
عن قيادة عمليات بغداد قولها في
بيان« :إن قوة أمنية من الفوج األول
في اللواء  24تمكنت من تدمير آلية
تحمل سالحا ً والقضاء على إرهابي
في منطقة الشورتان غرب بغداد كما
تمكنت قوة من اللواء  53من القضاء
على سبعة إرهابيين وتدمير آلية
تابعة لهم في منطقة البوعلوان غرب
بغداد» مبينة أن قوة من الفوج األول
في اللواء  60تمكنت من تفكيك عبوة

ناسفة ف��ي منطقة ال��م��داري��خ غرب
بغداد.
وأوضح البيان أن قوة من الفوج
الثاني ال��ل��واء  25ضبطت وفككت
سبع عبوات ناسفة في منطقة السيد
عبد الله جنوب بغداد فضالً عن إلقاء
القبض على عدد من المطلوبين وفق
م��واد قانونية مختلفة خالل الـ 24
ساعة الماضية.
إل��ى ذل��ك شنت ال��ق��وات األمنية
بمساندة أفواج من الحشد الشعبي
ومقاتلي العشائر حملة عسكرية
واسعة في منطقة حديثة في محافظة
األنبار بهدف تحريرها من إرهابيي
«داع��ش» وه��ي العملية التي تأتي
عقب يوم واحد من العملية األمنية
على مناطق الرمادي والتي أسفرت
عن القضاء على أكثر من  120إرهابيا ً
في مناطق صوينخ والسجارية.
كما قضت ال��ق��وات األمنية على
 50إرهابيا ً من «داعش» في منطقة
صوينخ ب��أط��راف قرية البو حياة

غرب الرمادي وقضت على أكثر من
 70إرهابيا ً أثناء تطهيرها منطقة
السجارية الواقعة شرق الرمادي.
وقال قائد صحوات أبناء العراق
وس����ام ال���ح���ردان لشبكة اإلع�ل�ام
العراقي« :إن قوات الجيش والحشد
الشعبي ومقاتلي العشائر ب��دأوا
بعمليات عسكرية واسعة في منطقة
حديثة» ،مشيرا ً إلى أن التقدم مستمر
اآلن باتجاه منطقة هيت في األنبار.
كما نفذت قوات الجيش والشرطة
والحشد الشعبي في منطقة بروانة
شمال بعقوبة في محافظة ديالي
عمليات ض��د اإلرهابيين ف��ي وقت
قضت تلك القوات على  50إرهابيا ً في
قرية إمام عباس شمال المقدادية.
وكانت القوات المسلحة العراقية
قضت أول من أمس على  30عنصرا ً
م��ن تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي في
عملية عسكرية شنتها ضد عناصر
التنظيم اإلره��اب��ي في الفلوجة في
محافظة األنبار غرب العراق.

حالة هلع يعيشها جنود االحتالل
وسع الجيش السوري سيطرته بالكامل على
قرية حويجة المريعية في محيط مطار دير
ال��زور ،وحقق وقوات المغاوير تقدما ً مهما ً في
الجهة الشرقية لمحيط المطار ،مكبدا ً مسلحي
«داعش» خسائر كبيرة.
وكانت هذه المعركة أرادها تنظيم «داعش»
معركة كسر مع الجيش السوري ،بعدما أراد
تح ّويل مطار دير ال��زور العسكري إلى حلبة
ميدانية ولكن سريعا ً تقدم الجيش السوري
في الميدان فيما انكفأ «داع��ش» بعدما منيت
محاوالته بفشل متتا ٍل للسيطرة على المطار
الواقع جنوب شرقي المدينة.
وم ّكن هذا التقهقر الجيش من السيطرة على
مساحة كيلومتر مربع واحد من الجهة الشرقية
لمحيط المطار ،وهو تقدم أتى في خطوة لتوسيع
المساحة اﻵمنة للمطار اإلستراتيجي.
وأق��ر التنظيم ب��ض��راوة المعارك وخسارة
عشرات القتلى في صفوفه ووقوع عدد كبير من
عناصره في قبضة الجيش.
وتتصاعد حدة المعارك في محيط المطار
أعنفها كان في قرية الجفرة ،ومناطق حويجة

المريعية التي استعاد الجيش السيطرة عليها،
وحويجة الجفرة ،والطريق الدولي في جنوب
وجه ضربات
المطار والمزارع في شرقه ،كما ّ
قاسية لـ «داعش» في ناحية الموحسن ،وقريتي
البوليل وطابية شامية شرق دير الزور.
المعركة ف��ي دي��ر ال���زور مستمرة وعمرها
الزمني طويل ،لكن نفس الجيش السوري أطول
سيما بعدما تمكن من جرف أحالم «داعش» في
دخول مطار دير الزور.
االنتصارات على االره��اب داخ��ل األراض��ي
السورية من دي��ر ال��زور إل��ى الحسكة وحلب
وعين عرب وأدلب وريف دمشق ،واالنهيارات
التي اصابت العصابات االرهابية ،واكبتها
محاوالت العدو «اإلسرائيلي» للتخفيف من وقع
هذه االنهيارات في صفوف حلفائه من خالل
ال��ع��دوان على القنيطرة في الجوالن المحتل
بالقصف الجوي والصاروخي والمدفعي .ولكن
القذائف المعدودة التي أطلقت باتجاه الجوالن
المحتل مساء أول من أمس ،أدت إلى استنفار
«إسرائيلي» استعدادا ً للحرب ،لكن الحسابات
التي اعتادت عليها «إسرائيل» في الجوالن

نسفها العدوان على سورية.
جبهة الجوالن التي باتت خاصرة العدو
الرخوة ،قد تبقى مستنفرة إلى أمد غير منظور،
وما قام به العدو من إجراءات حربية احترازية،
قد تصبح طقوسا ً يومية .وكأن تجربة العدوان
«اإلسرائيلي» على لبنان ،في إنشاء الحزام
األمني تحاول تكرر نفسها في العدوان على
سورية.
م��ا يظنه ال��ع��دو ف��ي عالقته بالجماعات
المسلحة حماية أمنية ،يستولد ردود فعل
مسلحة ،يمكن أن تقوم بها أطراف وقوى ذات
أهداف متباينة.
ففي ال��م��رات السابقة التي شهدت إطالق
قذائف صاروخية في الجوالن ،لم تتسن معرفة
الجهة التي أطلقتها ،ولم تليها أحداث تكشف
عن مؤشراتها.
في هذا السياق تتطور األح��داث في جبهة
الجوالن ،نحو اعتماد الجماعات المسلحة التي
تتحالف مع العدو ،على التدخل «اإلسرائيلي»
المباشر.
وف��ي ه��ذا األم��ر ،تنقلب األدوار والوظائف.

الأردن �سيفرج عن الري�شاوي مقابل الك�سا�سبة

فما راهنت عليه «إسرائيل» لحماية شريطها
بالجماعات المسلحة ،بات مأزقها في حماية
حماتها في الشريط.
بالقياس إلى تجربة المقاومة في لبنان ،تبدو
جبهة الجوالن عرضة لصراع مفتوح ،كما ظلت
جبهة الحدود اللبنانية حتى إزال��ة الشريط
األم��ن��ي ،وتحرير معظم األراض���ي المحتلة،
وانسحاب العدو من دون قيد أو شرط.
توازن الردع على الجبهة اللبنانية ،أرسى
معادالت يصعب على العدو اختراقها من دون
المغامرة بحرب شعواء تهدد بدمار شامل .هذه
المعادالت تحرص المقاومة على عدم اختاللها
في لبنان .لكنها تحرص أيضا ً على احترامها في
سورية.
القذائف التي أطلقت على الجوالن هي في
س��ي��اق خلل الحسابات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» في
التعويل على الشريط األمني ،لكن «إسرائيل»
وفي ما كانت تنتظر رد المقاومة بحجم الرد على
جريمة جاءت العملية البطولية للمقاومة أمس
في مزارع شبعا المحتلة لتؤكد ان بيت االحتالل
هو «أوهن من بيت العنكبوت».

احتجاج حقوقي مغربي
على ت�شغيل القا�صرين
صادق مجلس المستشارين «الغرفة الثانية» المغربي على مشروع يهم
العمال المنزليين وخصوصا ً من الفتيات ينص أحد بنوده على امكانية التشغيل
ابتداء من  16سنة ،وذلك رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين.
وصادقت الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مساء الثالثاء ،حسبما أفادت
الصحافة المغربية ،على مشروع القانون المتعلق بشروط تشغيل العمال
المنزليين «بموافقة  14مستشارا ً مع امتناع  12عن التصويت ،ليعود بذلك إلى
مجلس النواب في قراءة ثانية».
وقال موقع «اليوم  »24ان «فرق الغالبية في المجلس رفضت تبريرات طلب
المعارضة ...التي دعت إلى رفع سن العمل المنزلي الى  18سنة للقضاء الفعلي
على تشغيل األطفال كعمال منزليين نظرا ً الى ما يمكن ان يترتب عن االعمال
المنزلية من اخطار».
وحددت الصيغة األولى للمشروع الذي جاءت به الحكومة السن األدنى في
 15سنة ،ليتم تعديله بعد نقاش طويل في الغرفة األولى (مجلس النواب)
ورفع السن الى  16سنة.

ق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م الحكومة
االردنية إن بالده مستعدة لالفراج
ع��ن السجينة ال��ع��راق��ي��ة س��اج��دة
الريشاوي التي أدينت بمحاولة شن
هجوم انتحاري اذا أفرج «داعش»
ع��ن طيار أردن���ي يحتجزه رهينة
لديه.
ونقل التلفزيون االردني عن محمد
المومني قوله إن االردن مستعد
لالفراج عن الريشاوي اذا تم االفراج
ع��ن الطيار االردن���ي ال��م�لازم معاذ
الكساسبة.
ولم يشر المومني في تصريحاته

الى الرهينة الياباني كينجي جوتو.
من جهتها أفادت شبكة «فوجي»
التلفزيونية اليابانية بأن الحكومة
اليابانية اتفقت م��ع األردن على
تسليم المعتقلة ساجدة الريشاوي
إلى تنظيم «داع��ش» مقابل اإلفراج
عن المواطن الياباني كينجي غوتو.
وأش��ارت الشبكة اليابانية أمس
إلى أن الريشاوي ،حسب المعلومات
األولية ،ستنقل قريبا ً إلى سجن آخر
وستسلم إلى ممثلين عن «داعش».
ول��م ت��ؤك��د ال��ج��ه��ات الرسمية في
اليابان هذا النبأ.

وكان ياسوهيدي ناكاياما نائب
وزي��ر الخارجية الياباني قد أعلن
في وق��ت سابق أن ل��دى السلطات
اليابانية ال توجد معلومات جديدة
للنشر ح��ول سير المفاوضات مع
األردن حول تحرير غوتو.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى وع���د محافظ
مدينة الكرك األردنية ،التي يتحدر
منها الطيار األردني معاذ الكساسبة
األس��ي��ر ل��دى «داع���ش» ،وع��د ذوي��ه
وأق���ارب���ه ف��ج��ر األرب���ع���اء ،بأنهم
سيسمعون «أخ��ب��ارا ً طيبة» خالل
ساعات.

بوتفليقة يتدخل لتخفيف
االحتجاجات ال�شعبية على الغاز ال�صخري
أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز
بوتفليقة أن ب�لاده لن تبدأ بانتاج
الغاز الصخري في الوقت الحالي في
مسعى لتخفيف حدة االحتجاجات
ع��ل��ى اع��م��ال التنقيب ع��ن ال��غ��از
الصخري.
ونقل التلفزيون الجزائري عن
الرئيس بوتفليقة قوله في اجتماع
وزاري م��ص��غ��ر ض���م  12وزي����را ً
وم��س��ؤوال ً حكوميا ً ان «استغالل
الغاز الصخري ليس واردا ً في الوقت
الراهن».
وأك���د بوتفليقة أن «الحكومة
الجزائرية باشرت التجارب األولية
في مجال الغاز الصخري» وهو ما
أثار المخاوف لدى سكان المحليين.
وكلف الرئيس بوتفليقة الحكومة
ال��ج��زائ��ري��ة ب��ت��ق��دي��م ش��روح��ات
للسكان المحليين والرأي العام من
أجل التوضيح بأن عمليات الحفر
التجريبية ال��ت��ي ت��ج��ري بمنطقة

عين صالح بجنوب البالد ستنتهي
في القريب العاجل وبأن استغالل
هذه الطاقة الجديدة ليس واردا ً في
الوقت الراهن.
وتشهد مدينة عين صالح بوالية

تمنراست التي جرى فيها حفر أول
بئرين نموذجين للغاز الصخري،
اعتصاما ً منذ ثالثة أسابيع وتوسعت
االح��ت��ج��اج��ات ال���ى غ��ال��ب��ي��ة م��دن
الجنوب وبعض مدن شمال البالد.

تقرير �إخباري
خبير جزائري� :إنقاذ اليمن
مرهون ب�ضمان م�صالح الجميع
لم يعد التفاعل مع األزمة في اليمن حكرا ً على اليمنيين أو دول
المنطقة ،بل يبدو واضحا ً أن األزم��ة تحظى بتفاعل عربي أوسع.
ويرى المحلل السياسي واألستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم
السياسية ف��ي جامعة ال��ج��زائ��ر ص��ال��ح س��ع��ود ،أن��ه ال يمكن إنقاذ
اليمن من االنزالق في أتون حرب أهلية ،إال من خالل حل «سياسي
إيديولوجي» يأخذ في االعتبار مصالح كل األط���راف الفاعلة في
البالد.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة أنباء الجزائر ،أوض��ح سعود ،أنه
على رغم أن التطورات اليوم تديرها قوة داخلية متمثلة في جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،غير أن تدخل القوى الخارجية أثرت في شكل
كبير في تغيير األوضاع في البالد.
ويرى سعود أن حالة التدهور التي يتخبط فيها البلد ناتجة من
أن اليمن كغيره من العديد من ال��دول العربية التي عرفت «الربيع
العربي» ال ي��زال يعاني م��ن «الفشل ال��دوالت��ي» ،وه��و م��ا أدى إلى
صعود جماعة الحوثيين التي عاشت في ص��راع م��زدوج داخلي
مع السلطات الحكومية من جهة والقوى الخارجية التي سعت إلى
الهيمنة وتوظيفهم خدمة لمصالحها من جهة أخرى.
ويعتبر المحلل الجزائري ،أن استقالة ه��ادي ج��اءت إثر «فشله
في إدارة البالد ،ال سيما تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني،
وات��ف��اق��ي��ة السلم وال��ش��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب تنفيذ المبادرة
الخليجية ،ما تسبب في بروز أزمة دستورية وسياسية جديدة قد
تدفع باليمن إلى أتون حرب أهلية محتملة».
وح��س��ب ت��ق��دي��رات��ه ،ال يمكن ت��ف��ادي ه��ذه األزم���ة إال م��ن خالل
«تكوين سلطة انتقالية تعمل في البداية على اختيار رئيس إلدارة
البالد ،ليتولى بعدها إدارة حوار يضم كل األطراف اليمنية من دون
إقصاء ألية جهة حتى تلك التي تحمل السالح» .وي��رى سعود أن
المشاورات التي يرعاها المبعوث األممي إلى اليمن جمال بنعمر ،قد
«باءت بالفشل» وال تنبئ بقرب االنفراج.
وحول الظروف وأسباب تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على
السلطة السياسية في البالد ،أوضح سعود أن هذه الجماعة لديها
«امتيازات» مكنتها من فرض وجودها ،وساعدتها على التغلب على
العديد من الحركات المسلحة األخرى ،وعلى رأسها «القاعدة».

قوات الحشد الشعبي

ت�شكيل حكومة �صومالية جديدة
ب�سبب الع�صيان النيابي
شكل رئيس ال��وزراء الصومالي،
حكومة ج��دي��دة ،بعدما تراجع عن
عرض التشكيلة الحكومية السابقة
في البرلمان ،بسبب خشيته الكبيرة
من أال يمنحها الثقة مما اثار مخاوف
جديدة لدى المجموعة الدولية.
وفي  17كانون الثاني ،قدم عمر
عبدي رشيد علي شرماركي استقالة
حكومته بعد اق��ل من اسبوع على
تشكيلها بسبب العصيان النيابي،
مما زاد من تأخير التوصل الى حل
ألزمة سياسية طويلة.
وأع��ل��ن رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان محمد
عثمان ج��واري حينذاك ان «رئيس

الوزراء الغى الئحة الحكومة المعلنة
مؤخرا ً وطلب اسبوعين اضافيين
لتشكيل حكومة جديدة».
وكشف هذا القرار صعوبة التوفيق
بين المصالح المختلفة لالطراف
المهيمنة على المشهد السياسي
الصومالي التي يطالب ك��ل طرف
منها بنصيبه في حكم البلد الذي
تتدفق عليه مليارات ال��دوالرات من
المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز
عودة السلم بعد اكثر من  20عاما ً من
الحرب االهلية.
وكررت المجموعة الدولية اخيرا ً
االع����راب ع��ن قلقها «ح���ول التأخر

السياسي» في الصومال وطالبت
باالسراع في تشكيل حكومة تحظى
بدعم مجلس ال��ن��واب ،معتبرة ان
االزمة السياسية تهدد عودة السالم
واالج��راء المقرر الستفتاء دستوري
في  2015وانتخابات في .2016
وأق���ر ش��رم��ارك��ي ف��ي ب��ي��ان أمس
ب���أن «ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ل��وح ليست
سهلة وال��وق��ت ي��ض��غ��ط» ،داع��ي �ا ً
ال��ن��واب ال��ى منح ثقتهم للحكومة
الجديدة المقترحة ( 18وزيرا ً منهم
ثالث نساء ،ومعظمهم من الشبان
الصوماليين في الشتات وتعلموا في
الخارج).

ال�صيد يتجه لعر�ض
برامج حكومته �أمام البرلمان غد ًا
واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الصيد
مشاوراته مع الفرقاء السياسيين للبحث عن منفذ للخروج
من النفق السياسي الذي وقعت فيه البالد بسبب عدم
وجود توافق حول منح الثقة للحكومة الجديدة ،حيث من
المرتقب عقد جلسة منح الثقة للحكومة غدا ً الجمعة بعد
إدخال تغييرات على التشكيل الوزاري.
ودخ��ل الصيد في ح��راك ماراثوني للتشاور مع عدد
من قادة األحزاب السياسية ،بعد أن عبرت أغلب القوى
السياسية الممثلة في البرلمان عن اعتزامها عدم منح
الثقة للحكومة والتقى في هذا الصدد أحزاب حركة النهضة
وآف��اق تونس وائ��ت�لاف الجبهة الشعبية لكن مصادر
حكومية أكدت وجود اتفاق مرحلي على عرض التشكيلة
على البرلمان غدا ً الجمعة في مقابل إجراء الصيد تعديالت
على التشكيلة.
وأع��رب رئيس حزب حركة النهضة ،راشد الغنوشي
عقب لقائه الصيد عن أمله في أن تفضي المشاورات
اإلضافية إل��ى توافقات وطنية ح��ول تركيبة الحكومة
وبرنامجها حتى تحظى بغالبية واسعة عند تقديمها

لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
وبخصوص إمكانية تغير موقف الحركة في اتجاه دعم
حكومة الحبيب الصيد ،قال« :إن كل االحتماالت واردة ،إذا
ما تم التوصل إلى توافقات» .وأكد الناطق الرسمي باسم
الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن رئيس الحكومة المكلف،
أبدى استعداده لتوسيع أو إحداث بعض التغييرات في
تركيبة حكومته.
والحظ الهمامي أن تشكيلة الحكومة ،التي تقدم بها
الصيد ،أكدت تحفظات الجبهة الشعبية ،إذ إنها كانت
«تشكيلة ضعيفة وهشة وأفرادها تحوم حولهم الشبهات،
على حد قوله ،مبينا ً أن رفض الجبهة الشعبية لها «رفض
سياسي باألساس».
ووصف القيادي في حزب آفاق تونس ،رياض المؤخر
لقاء حزبه برئيس الحكومة المكلف مجدداً ،بأنه «إيجابي
جداً» ،مشيرا ً إلى أن الحبيب الصيد عرض على آفاق تونس
جملة من النقاط ،أحجم عن ذكرها .كما رفض اإلفصاح عن
إمكانية انضمام حزبه إلى تشكيلة الحكومة من عدمه.

تفكيك خلية �إرهابية في تون�س
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن كشف
وتفكيك خلية إره��اب��ي��ة تتكون م��ن  4عناصر في
العاصمة متورطة في تمويل أنشطة إرهابية بالتنسيق
مع متطرفين خارج البالد.
وأوض���ح ب��ي��ان ل��ل��وزارة أن «ال��ق��وات التونسية
تمكنت من كشف الخلية اإلرهابية المرتبطة بعناصر
إرهابية تونسية بالخارج ،تتولى تمويل األنشطة
اإلرهابية في تونس ،وتمنح مساعدات مالية لعائالت
العناصراإلرهابية س��واء منها ال��ف��ارة أو المودعة
بالسجون».
وجاء في البيان «تمكنت الوحدة المذكورة من إيقاف
 4عناصر من هذه الخلية وحجز سيارتين ومبلغ مالي
من العملة التونسية واألجنبية وح���واالت بريدية
وهواتف جوالة.
وك��ان وزي��ر الداخلية التونسي السابق ،لطفي
بن جدو ،أعلن امتالك الداخلية التونسية معلومات
استخباراتية حول أثرياء عرب من الخليج يحملون
الفكر التكفيري ويمولون المجموعات اإلرهابية في
تونس.
وتواجه تونس خطر اإلرهاب الذي أصبح يهدد أمن
البالد واستقرارها منذ عام  ،2012بخاصة بعد حظر

جماعة أنصار الشريعة منذ ع��ام  ،2013وكشفت
األجهزة األمنية التونسية في أكثر من مرة عن خاليا
إرهابية تسعى الى ضرب البالد.
وقبيل تنظيم االنتخابات التشريعية التونسية في
تشرين األول ،تمكنت الداخلية التونسية من تفكيك
 3خاليا إرهابية في البالد ،مرتبطة بتنظيم «أنصار
الشريعة» المحظور ،و»كتيبة عقبة بن نافع».

قوات تونسية

