10

السنة السادسة  /األربعاء  11 /آذار  / 2015العــدد 1730
Sixth year / Wednesday / 11 March 2015 / Issue No. 1730

تتمات
ع�شائر دير الزور ( ...تتمة �ص)1

من الجهات األرب��ع ،ويبدو بحسب روايات
المقاتلين ه �ن��اك ،أنّ مقاتلي «داع� ��ش» قد
هجروها ولم يتركوا وراءه��م إال السيارات
المفخخة ،والبيوت المفخخة ،وحتى بعض
البساتين التي قاموا بتفخيخها.
قائد قوات عصائب أهل الحق ،حزب الله
العراق ،دخل إلى تكريت على رأس قواته،
وق ��د ان �ض � ّم إل ��ى ص �ف��وف��ه م�ق��ات�ل��و عشائر
تكريت الستمئة ال��ذي يشكلون طليعة قوة
م��ن خ�م�س��ة آالف م�ق��ات��ل س�ت�ك��ون جاهزة
في األيام المقبلة لتسلّم مدينة تكريت ،بعد
تحريرها وتأمينها وتفكيك العبوات الناسفة
التي خلفها مسلحو «داعش».
على ضفة م��وازي��ة ب��دأت معركة األنبار،
حيث دخلت وحدات الحشد الشعبي ومقاتلو
العشائر إلى ناحية الكرمة التي تقطع طريق
اإلمداد بين الموصل واألنبار وصالح الدين،
وتصبح مفتوحة على تكريت بعد تحريرها،
ويتقدّم مقاتلو العشائر في األنبار على أكثر
من جبهة وه ّمهم الرئيسي ،وفقا ً لمصادر
ع�س�ك��ري��ة ع��راق �ي��ة معنية بمتابعة أح ��داث
المواجهة ،هو بلوغ معبر القائم الحدودي
بين سورية والعراق ،الذي تتجه إليه أيضا ً
وح� ��دات م��ن م�ق��ات�ل��ي ع�ش��ائ��ر دي ��ر ال���زور،
مدعومة من الجيش السوري ،بهدف إحكام
الطوق على مجموعات «داعش» ،ومنعها من
التنقل بين الجغرافيتين السورية والعراقية،
بينما قالت المصادر العسكرية ذات�ه��ا ،إنّ
التنسيق بين الجيشين العراقي والسوري
قائم بقوة على رغ��م التحذيرات األميركية
للقيادة العراقية ،لتفادي هذا التنسيق.
النتيجة األول ��ى لبشائر تحرير تكريت
وت �ق �دّم معركة األن �ب��ار ودي��ر ال ��زور ،كانت
ال�ه�س�ت�ي��ري��ا ال �س �ع��ودي��ة ،ال �ت��ي استنفرت
وس��ائ��ل إع�لام�ه��ا ل�ش��ن ح��رب نفسية على

اإلنجاز العراقي ،وخصوصا ً على مشاركة
العشائر العراقية من ضمن الحشد الشعبي،
بترويج تقارير عن خطر فتنة طائفية بسبب
تكوين الحشد الشعبي طائفيا ً وممارساته
المرفوضة من العشائر وقادة المناطق التي
يدخلها مقاتلو الحشد الشعبي ،كما قالت،
وك��ان��ت الخيبة السعودية الكبيرة ،عندما
استحضرت فضائياتها ،وج�ه��اء العشائر
وشخصيات سياسية ممن اعتادت دعوتهم،
إلط�لاق العداء إلي��ران ،والتحدث عن الفتنة
واالن �ق �س��ام ال�ط��ائ�ف��ي ف��ي ال� �ع ��راق ،لتكون
ال�م�ف��اج��أة ،إج�م��اع�ه��م ع�ل��ى ت��أك�ي��د الشعور
بالثقة بالحشد الشعبي واإلشادة بما أسموه
سلوكه المترفع عن الطائفية ،ونفي ما ير ّوج
له اإلعالم التابع للسعودية عن أحداث طائفية
رافقت عمليات تحرير محافظة صالح الدين،
واإلجماع نفسه كان لجهة الشعور بالخذالن
من الموقفين األميركي والخليجي واإلشادة
بالدعم اإليراني للعراق ،وهو دعم قالوا عنه:
«لم نشعر أنه دعم يميّز على أساس طائفي،
لقد نصرنا اإليرانيون بينما تخلى عنا الغرب
وال �ع��رب ،ون�ص��رن��ا إخ��وت�ن��ا أب �ن��اء الجنوب
وال��وس��ط وب��ذل��وا ال ��دم ل�ح�م��اي��ة أعراضنا
وجيوش الخليج تتف ّرج على مذبحتنا».
في لبنان تسقط فرصة انتخابية جديدة
ل��رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ،ي��ؤك��د غ �ي��اب��ه ضعف
الدولة وتبعية السياسة ،فيما تبدو الجلسة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �م �ن �ت �ظ��رة ،م �ع � ّرض��ة لفقدان
ال�ن�ص��اب ،إذا تضامنت ق��وى ال��راب��ع عشر
من آذار على تبنّي الموقف المعلن لـ»القوات
اللبنانية» ب��رف��ض التشريع ف��ي ظ � ّل غياب
رئيس للجمهورية ،بينما ميّز التيار الوطني
ال �ح��ر ب �ي��ن ال �ت �ش��ري��ع ال�ط�ب�ي�ع��ي وتشريع
ال �ض��رورة ،ليصبح مصير الجلسة وقفا ً
على موقف النائب وليد جنبالط وكتلته،

ميلي�شيات بيت جن ( ...تتمة �ص)1
وكشفت مصادر مطلعة ومقيمة في تلك المنطقة أن «المورو» أعلن عمليا ً استعداده المبدئي لقبول
شروط الدولة وإنهاء حالة عصيانه في منطقة بيت جن التي يوجد حولها قرى خاضعة للجيش
العربي السوري.
ويتوقع أن تكون لهذه االتصاالت نتائج ستظهر قريبا ً على أرض الواقع...
وبحسب هذه المعلومات فإنّ االستخبارات «اإلسرائيلية» قامت في األيام األخيرة بمحاوالت عبر
وسطاء محليين من أجل الضغط على «المورو» لوقف توجهه إلنشاء مصالحة في منطقة نفوذه
مع الدولة السورية ،ووعدته بإمدادات عسكرية وبضمانات مختلفة ،لكن «المورو» يشك في قدرة
«إسرائيل» على تنفيذ هذه الوعود ،حتى لو أرادت ذلك فعالً ،وهناك عدة أسباب يب ّرر بها اعتقاده،
أبرزها  -ودائما ً من وجهة نظره  -أن محيط بيت جن ومزارعها يتشكل من بيئة ديموغرافية يقطنها
مواطنون سوريون من طائفة الموحدين الدروز ،وهؤالء ملتحمون مع الجيش العربي السوري ض ّد
مؤامرة ضرب سورية .وبالتالي هم مستعدّون لالنخراط في الجهد الذي يبذله الجيش العربي
السوري في هذه المرحلة لتحرير ريف دمشق الجنوبي الذي تقع في إطاره بلدة بيت جن ومزارعها،
وبالتالي فإنّ «إسرائيل» ألسباب كثيرة ،ومن ضمنها واقع أنّ ضباط غوالني الدروز  -عديد الدروز
فيه كبير  -هدّدوا حكومة «إسرائيل» بأنهم لن يقبلوا بأيّ تدخل عسكري «إسرائيلي» لمصلحة القوى
السورية المناوئة للمواطنين السوريين الدروز في تلك المنطقة.
وعلى هذا يعتقد «المورو» أنّ أيّ ضمانات «إسرائيلية» له لن تكون لها أيّ مفاعيل عملية .وكان
«المورو» بحسب هذه المعلومات طلب من االستخبارات «اإلسرائيلية» التأثير على سكان منطقة
بيت جن ال��دروز لالنضمام إليه ،لكن هؤالء األخيرين رفضوا هذه العروض وأك��دوا تالحمهم مع
الجيش العربي السوري إلسقاط مخطط ضرب سورية وتقسيمها.

ح�سم معركة الربيع ( ...تتمة �ص)1
التطور الثالث هو الزخم الذي أعطاه حوار المستقبل  -حزب الله
لتحصين القرار السياسي اللبناني بمواجهة اإلرهاب وجعله محصناً،
ما أدى الى عزل النتوءات الضالة.
ولكن المصدر يستدرك قائالً؛ ال تزال هناك عوامل ال بد من إضافتها
لتصبح الحرب اللبنانية ضد االره��اب أكثر فعالية وأكثر جدوى في
استئصال خطره .وأب��رز ه��ذه العوامل ،بل وعلى رأس��ه��ا التنسيق
مع الجيش السوري الموجود على المقلب السوري من جبهة جرود
القلمون ،مع اإلشارة إلى أن غياب تكامل الجهد الميداني بين الجيشين
اللبناني والسوري في القلمون يقدم للمجموعات التكفيرية المسلحة
هناك أكبر فرصة إلطالة عمر بقائها والقيام بحمالت َكر وفر عسكرية
وربما استنزاف أيضا ً ضد الجيش اللبناني.
ويلخص المصدر عينه العناصر المطلوب توافرها بإلحاح لخوض
معركة القلمون بنجاح بالتالي :أوال ً  -تنسيق لوجستي كامل بين
الجيشين ال��س��وري واللبناني .ثانيا ً  -تفكيك مخيمات النازحين
السوريين المحيطة بعرسال .وفي معلومات لـ«البناء» أن آخر جلسة
للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله تم التعرض لهذه القضية على
نحو أظهر انفتاح الطرفين على ضرورة تنفيذها .ثالثا ً  -استمرار الجهد
المشترك بين الجيش والشعب والمقاومة القائم حاليا ً لضرب االرهاب
ونزع مخالب تطاوله على بلدات وقرى لبنانية متاخمة لحدود جبهة
القلمون .رابعا ً  -ضمان بقاء العامل «اإلسرائيلي» على جبهة شبعا
مربكا ً وتحت تأثير الرسالة القوية التي مثلتها العملية البطولية األخيرة
في شبعا ردا ً على اعتداء القنيطرة .برأي المصدر عينه شبعا ال تزال في
دائرة الخطر على رغم معلومات جديدة تفيد بأن وضع مسلحي الجيش
الحر في منطقة بيت جن ومزارعها المتاخمة لشبعا آخذ في التضعضع
المعنوي.

يوسف المصري

ذكرى �أربعون
الأمين الراحل �أنطون معراوي
دعت عائلة األمين الراحل أنطون معراوي ،للمشاركة في الصالة
لراحة نفسه ،بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاته ،وذلك في تمام
الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع
فيه  ،2014/3/13في كنيسة القديس كيرللس في حي القصاع ـ
دمشق.
تتقبّل العائلة التعازي بعد الصالة في صالون الكنيسة حتى
الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
وكانت العائلة قد توجهت بالشكر إلى ك ّل من قدّم لها العزاء.

تتقبل المجموعة اللبنانية لإلعالم قناة المنار وإذاعة النور
التعازي بفقيدة اإلعالم الزميلة

زينب عوا�ض
(رباب الحسن)

الزمان :اليوم األربعاء من الساعة  3:00حتى .5:30
المكان :مجمع المجتبى ـ حي األميركان ـ الضاحية الجنوبية.

خ�ص��وص�ا ً أنّ ق���راره ب��ال�ح�ض��ور سيؤ ّمن
النصاب الالزم ،وربما يجعل تيار المستقبل
يفكر في الحضور ،قبل الذهاب إلى التفكير
بالمقاطعة تضامنا ً م��ع «ال �ق��وات» ،وم��ا لم
تذهب األمور نحو توفير حضور المك ّونات
الرئيسية يميل رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه
بري إلى التأجيل ،كما تقول أوس��اط قريبة
منه.
محطة انتخابية جديدة فاشلة تدخل اليوم
سجل الجلسات النيابية الفاقدة النصاب لتعذر
ال��ت��واف��ق ال��داخ��ل��ي وال��ن��أي ال��خ��ارج��ي ع��ن هذا
االستحقاق مع مباركة الجميع الستاتيكو القائم
في ظل الحكومة االئتالفية المظللة بحوارات
سياسية ،تقيها مخاطر السقوط على رغم الهزات
التي تتعرض لها.
وفيما تستبعد أوساط مختلف الفرقاء انتخاب
رئيس جمهورية في المدى المنظور ،برزت حركة
الفتة للسفير األميركي ديفيد هِ ��ل بين ع��دد من
المقار الرسمية ،إذ زار الرئيس ميشال سليمان
ورئ��ي��س الحكومة تمام س�لام ووزي���ر الشؤون
االجتماعية رشيد درب��اس ،بعد زي��ارات مماثلة
لمسؤولين آخرين في اليومين الماضيين .ويركز
هِ ل بحسب المطلعين على حركته ،على ضرورة
االهتمام بالشؤون الداخلية وجهود مكافحة
اإلرهاب في هذه المرحلة.

توقيف انتحارية

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ي��واص��ل الجيش حربه
االستباقية ضد المسلحين في جرود راس بعلبك
وعرسال من خالل رصد تحركاتهم ومنعه بالنار
محاوالت التسلل إلى مناطق البقاع الفتعال حرب
استنزاف ضد الجيش عبر اعتداءات متنقلة ضد
مراكزه.
من جهة أخ��رى ،أوق��ف األم��ن العام السورية
فاطمة الخالدة أثناء محاولتها مغادرة لبنان إلى
السعودية بناء على وثيقة عممها الجيش اللبناني،
وهذه الوثيقة تشير إلى تخطيط السعودي أبو
حمزة المهاجر الستهداف السفارة اإليرانية عبر
انتحاريين من بينهم فاطمة الخالدة.

سالمة :ال تبييض
وال تمويل لإلرهاب

س��ج��ل م��وق��ف ب��ارز
وف��ي س��ي��اق متصلُ ،
لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة أكد فيه
أن «القطاع المصرفي سليم لجهة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب» ،رافضا ً «االتهامات
المتداولة في هذا اإلطار» ،ومشددا ً على أن «ال
صحة لها إطالقاً» .واعتبر أن «جزءا ً من هذه
األخبار ،الغاية منه شنّ حرب نفسية على
لبنان ألن قطاعه المالي والمصرفي أساسي
في الحياة اللبنانية».
من جهة أخ��رى ،دعا سالمة وزي��ر المال علي
حسن خليل إلى إتمام التعيينات في لجنة الرقابة
على المصارف «نظرا ً إلى أهميتها في االستقرار
التسليفي» ،موضحا ً أن «العمل سيستمر ،لكن
من األفضل أن تكون الهيئات الناظمة موجودة
وشرعية ومعيّنة في الوقت المناسب».

تباين حول الجلسة التشريعية

في غضون ذل��ك ،برز تباين في المواقف من
الجلسة التشريعية المقبلة بين مؤيد لها ومتحفظ
عليها .وف��ي ه��ذا اإلط���ار رح��ب تكتل «التغيير
واإلص�لاح» «بقرار رئيس مجلس النواب نبيه

تكريت عا�صمة ( ...تتمة �ص)1
بري معاودة تشريع الضرورة ،وذلك ألن هناك
قوانين ضرورية تهم الناس ،مثل اقتراح قانون
استعادة الجنسية ،تسليح الجيش ،مشاريع
القوانين المالية ورفع سقف االستدانة بالعملة
األجنبية ،وتعديل قانون اإلي��ج��ارات وسلسلة
الرتب والرواتب وضمان الشيخوخة واتفاقات
القروض الذي يمر عليه الزمن».
كما رح��ب التكتل بعد اجتماعه األسبوعي
في الرابية «بعودة الروح إلى حكومة الضرورة
الوطنية على أساس التوافق في معرض ممارسة
مجلس ال��وزراء صالحيات رئيس الجمهورية،
والذي يهدف إلى عدم التعطيل مما يخدم مصالح
الناس».
في المقابل ،جدد عضو هيئة مكتب المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ال��ن��ائ��ب أن��ط��وان زه���را م��وق��ف ح��زب
«ال��ق��وات» وموقفه كعضو في الهيئة ،أن��ه من
غير الممكن «أن نوافق على التشريع العادي في
غياب رئيس للجمهورية وهناك دستور ونص
واضح وفي األزمات نلجأ إلى الكتاب وليس إلى
االجتهاد ،وهناك في الدستور المواد  73و74
و 75تقول إن المجلس يتحول إلى هيئة ناخبة
عند الشغور» .وذ ّكر في مؤتمر صحافي عقده في
المجلس النيابي بالمادة  74التي تنص على انه
«عند خلو سدة الرئاسة بالوفاة أو االستقالة أو أي
سبب آخر يلتئم المجلس بحكم القانون النتخاب
رئيس ،وبوجود هذه النصوص الواضحة ال يجوز
االجتهاد».
من جهتها ،رحبت كتلة المستقبل« ،بعودة
الحكومة إلى عقد اجتماعاتها لتسيير عجلة الدولة
ومصالح المواطنين على قاعدة االلتزام بالدستور
وعدم ابتداع سوابق وأعراف جديدة ،والتي من
شأنها زيادة التعقيدات التي تكبل وتعطل عمل
الدولة والمؤسسات والسيما في هذه المرحلة
التي تعاني فيها الدولة اللبنانية من ثقل الشغور
المستمر في موقع الرئاسة األولى» .واعتبرت «أن
العمل السياسي األساسي في هذه المرحلة يجب
أن ينصب على العمل الجاد والمثابر والملتزم
على انتخاب رئيس للجمهورية».
وك��ررت الكتلة بعد اجتماعها أمس التزامها
بالحوار الجاري مع حزب الله معتبرة أنه «مدخل
للمساهمة في حل معضلتين أساسيتين محدقتين
بلبنان وهما استمرار الشغور في سدة الرئاسة
واالحتقان المذهبي» ،الفتة إلى أن الحوار الجريء
والواضح القائم على المحافظة على الثوابت
وعلى المصارحة بالحقائق المجردة يشكل مقدمة
ألي تفاهم وطني حقيقي».
على صعيد آخ��ر ،واص��ل أهالي العسكريين
المحتجزين لدى «داع��ش» و«جبهة النصرة»،
لقاءاتهم مع المسؤولين لإلطالع على مستجدات
قضية أبنائهم ،والتقوا في هذا اإلطار وزير الصحة
وائ��ل أب��و فاعور .وأك��دوا بعد اللقاء أن «تحرك
الحكومة إيجابي وهي تستجيب لما يُطلب ضمن
األطر القانونية» ،آملين «في الوصول إلى خاتمة
سعيدة».

الحكم على عميل

قضائياً ،أص��درت محكمة التمييز العسكرية
برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل
النيابة العامة التمييزية القاضي شربل أبو سمرا،
حكمها في حق العقيد أنطوان أبو جودة في جرم
التعامل مع العدو «اإلسرائيلي».
وقضى الحكم بسجنه مدة ست سنوات وثالثة
أشهر ،بعدما ك��ان محكوما ً م��دة سبع سنوات.
وينهي العميل أبو ج��ودة عقوبته مطلع الشهر
المقبل ويغادر السجن.

�أميركا «قلقة» من خف�ض
الإنفاق الع�سكري في �أوروبا
كشفت دبلوماسية أميركية رفيعة
عن القلق في شأن مشاريع تخفيض
اإلنفاق العسكري في عدد من الدول
األوروبية.
وأوضحت سامانثا باور ،سفيرة
الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة،
أن التهديدات األمنية التي تشكلها
جماعات كتنظيم «داعش» وجماعة
«بوكو ح��رام» في أنحاء العالم ال
تتراجع ،وأنها تتطلب مساهمات
عسكرية أكبر.
وأعربت ب��اور عن اعتقادها بأن
على الدول األوروبية البدء في تعزيز
التزامها تجاه عمليات حفظ السالم
التي تتوالها األمم المتحدة.
وقالت« :عدد المهمات التي تتطلب
مشاركة جيوش متقدمة حول العالم
ف��ي زي����ادة ول��ي��س ف��ي ن��ق��ص��ان...
سواء كان اإليبوال ،حيث نشرنا مع
بريطانيا وفرنسا قوات طليعية...
أو جهود مكافحة تنظيم «داع��ش»،
حيث نساعد ب��ق��ي��ادة تحالف من
 60دول���ة ».وأض��اف��ت« :لكن هذه
التهديدات ال تنحسر ...وإنما تنمو
وتتسع رقعتها ،وتتطلب المزيد من
المساهمات في مناطق إضافية».
وتلتزم بريطانيا بتخصيص  2في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
للمصروفات الدفاعية حتى نهاية

الدورة البرلمانية ،لكن ليست هناك
التزامات بعد هذا الوقت ال من حزب
العمال وال من المحافظين.
وقالت الدبلوماسية إن بريطانيا
هي إحدى الدول القليلة التي أوفت
بالتزاماتها .ونبهت إلى أن التهديدات
تتزايد وينتقل بعضها إلى أوروب��ا،
وم���ع ذل���ك ل��م ت��ص��ل ال��م��ص��روف��ات
الدفاعية في الدول األوروبية إلى 2
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
كما التزم الزعماء األوروبيون.
وق��ال المعهد الملكي للخدمات

 تحرير تكريت بشراكة ق��وات مسلحة منمتط ّوعي عشائرها ،ب�لا وص��اي��ة س�ع��ودي��ة وال
عباءة أميركية ،يعني أنّ التخلص من «داعش»،
وفقا ً لما قاله السيد حسن نصرلله ال يستدعي
االستعانة باألميركيين ،وال بحلفائهم ،ب��ل إنّ
التخلص م��ن «داع ��ش» أس��رع وأس�ه��ل م��ن دون
تدخل أميركي ،ليس لمنع االستغالل المزدوج
أميركيا ً لـ«داعش» فقط ،والرغبة في إطالة عمر
وج��ود اإلم ��ارة لتوظيف ال�ح��رب ف��ي استنزاف
سورية والعراق ،وتاليا ً توقيت المعركة الحاسمة
على ساعة االنتخابات األميركية ،بل أيضا ً ألنّ
األميركيين سيحرصون على أن تأخذ المعركة
الفاصلة في االعتبار ،عدم تس ّرب «داعش» نحو
السعودية أو األردن ،وك��ذل��ك محاولة التحكم
بالنزوح نحو تركيا ،لضمان عدم عودة المقاتلين
الوافدين من الغرب إلى بالدهم ،وذلك كله بإطالة

أمد نزيف شعوب المنطقة وقواها المسلحة.
 بعد تكريت ،تبدو معركة األنبار ودير الزورعلى األبواب ،بواسطة التنسيق الممنوع أميركيا ً
ب�ي��ن الجيشين ال �س��وري وال �ع��راق��ي ،وعشائر
المحافظتين السورية والعراقية التي تنتسب
إلى جذور واحدة ،وبعدهما الموصل والحسكة،
ون ��زوح مقاتلي «داع ��ش» ف��ي ال��رق��ة إل��ى تركيا،
بينما تنزح «النصرة» نحو األردن جنوبا ً وتركيا
شماالً.
 على لبنان المسارعة في حربه ،وتنسيقهم��ع س��وري��ة ،ك��ي ال ي�ح�ت��ار م ��اذا يفعل بخزان
ال �م �ق��ات �ل �ي��ن ال� �م ��وج ��ود ف ��ي ج� � ��روده ،وال��ذي��ن
س �ي �ف �ك��رون ب��ال �ت �س � ّرب وال �ت �س �ل��ل إل ��ى ال��داخ��ل
اللبناني كلما ب��دأت إش��ارات هزيمة المشروع
وسقوط اإلمارتين ترد إليهم.
ناصر قنديل

الطيران ال�سوري ( ...تتمة �ص)1

ودعا الفروف إلى اتخاذ خطوات متزامنة للتصدي
لإلرهاب والتطرف ال سيما بعد استيالء اإلرهابيين على
أراض شاسعة من ضمنها منابع نفط ،وتمويل تنظيمات
ٍ
إرهابية بما فيها تنظيم «داعش» اإلرهابي الذي ظهر في
ليبيا وغيرها من الدول عالوة على سورية والعراق.
الى ذلك ،شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة  12غارة جوية خالل  24ساعة على معاقل
تنظيم «داعش» في العراق وسورية.
وأعلنت قيادة الجيش األميركي أمس أن المقاتالت
األميركية قصفت مع حلفائها أربع مرات في سورية،
استهدفت مواقع للتنظيم االرهابي قرب عين العرب،
مستهدفة وح��دات تكتيكية ودم��رت  9مواقع قتالية
ومركبة.

وفي السياق ،سيطر الجيش السوري أمس على نقطة
رسم مرتع الفرس بريف السويداء الشمالي الشرقي،
حيث يأتي هذا التقدم الجديد بعد أربعة أيام من إحكام
السيطرة الكاملة على قرية أب��و ح��ارات بمنطقة تل
األصفر في خطوة مهمة لقطع خطوط إمداد التنظيمات
المسلحة.
كما استهدفت الطائرات الحربية السورية غرفة
عمليات للمسلحين في قرية كودنة في ريف القنيطرة
على بعد كيلومتر م��ن ال��ج��والن المحتل ،وأسفرت
عن مقتل عدد من قادتهم ،في حين دمر الجيش رتالً
للمسلحين في قريتي المارونيات والتفاحية في الريف
الشمالي لمدينة الالذقية ما أسفر عن مقتل وجرح
العشرات منهم.

اليد الإجرامية ال�صنيعة لم�صلحة «�إ�سرائيل» تحركت �ضد بلدنا

الحوثي :ن�شاط وا�ضح لـ«القاعدة» في الجنوب

المتحدة إن��ه ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك مفر
من تخفيض النفقات الدفاعية في
بريطانيا لتصبح دون مستوى  2في
المئة.
وحذر المعهد من أن  30في المئة
من ال��ك��وادر العسكرية قد يفقدون
وظائفهم بحلول عام .2020
وأع��ق��ب ه��ذا التصريح تصريح
للقائد العام للجيش األميركي عبر
فيه ع��ن قلقه م��ن تأثير تخفيض
ال��ن��ف��ق��ات ال��دف��اع��ي��ة ع��ل��ى الجيش
البريطاني.

رأى زعيم حركة «أنصار الله»
السيد عبدالملك الحوثي أن انتشار
«ال��ق��اع��دة» ل��ه مخاطر على البالد
ع��ل��ى جميع ال��ص��ع��د ،ك��اش��ف �ا ً عن
وج��ود «نشاط واض��ح للتنظيم في
محافظات الجنوب م��ا ي��ه��دد أمن
الجنوبيين وقضيتهم العادلة».
وفي كلمة متلفزة ،اعتبر الحوثي
أن ال��ج��ي��ش واالم����ن والمواطنين
مستهدفون في اليمن في غياب أي
تحرك ج��اد لمواجهة ه��ذا الخطر،
متهما ً بعض القوى بالسعي الى
تحويل البالد إلى موطئ بديل للقوى
اإلجرامية التي تنهار في العراق
وسورية.
وش���دد الحوثي على أن��ه «ل��وال
الثقافة القرآنية التي أوج��دت قوة
شعبية صامدة لسيطر التكفيريون
على ال��ي��م��ن» ،ق��ائ�لاً إن��ه��م ج��اؤوا
بالمد التكفيري للتآمر على اليمن
والمنطقة فوفروا له السالح ووسائل
ال��ق��وة للهيمنة ،الف��ت �ا ً ال��ى وج��ود
تواطؤ بين حزب «االصالح» وتنظيم
«القاعدة».
وأشار السيد الحوثي إلى أن هناك
عرقلة غير مبررة وتسويفا ً للوضع
في اليمن ،وأن بعض القوى الدولية
واإلقليمية المتآمرة ت��ري��د فرض
هذا الوضع على اليمن واستمراره،
متهما ً أيضا ً بعض القوى المحلية

بالتواطؤ والعمل كجزء من مشروع
المؤامرة ضد اليمن».
وت��وج��ه زع��ي��م ح��رك��ة «أن��ص��ار
ال��ل��ه» ال��ى بعض ال��ق��وى الدولية
واإلقليمية بالقول إن رهانكم على
الخاسرين والفاشلين باليمن رهان
خاسر وفاشل وعليكم أن تكونوا مع
الشعب اليمني ،الفتا ً في هذا اإلطار
إلى أنه «ال نرى موقفا ً عادال ً وسليما ً
ومنصفا ً من مجلس التعاون تجاه
شعبنا».
ودع��ا السيد الحوثي الى إجراء
مراجعة للوضع الداخلي في اليمن

ليون يطالبهم باالختيار بين االتفاق والخراب

هل يفكك حوار الجزائر ِ�شفرة ال�صراع بين الليبيين؟
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بالده متفائلة
بنحو معقول في شأن نجاح الحوار الليبي الشامل ،وسيجرى
العمل إلنجاح الحوار بين األشقاء الليبيين لتتم تسوية األزمة
التي تعيشها بالدهم ،مضيفا ً أنه سيجرى تحديد المراحل المقبلة
بالنظر إلى نتائج اللقاء.
وترمي الجزائر من خالل هذا االجتماع إلى تفكيك ِ
شفرة الصراع
واإلختالف في وجهات النظر حول شكل ليبيا ولونها السياسي
بعد أربع سنوات من سقوط النظام السابق.
ووفق ما تقول السلطات ،ان المخاوف األمنية أكثر ما يدفع
بالجزائر لإلسراع في إطفاء فتنة الصراع الليبي ،واستضافتها
ألكثر من مئتي شخصية سياسية وعسكرية في األشهر السابقة
لم ترشح عنها حتى اآلن نتائج في شأن نزع فتيل الحرب من
ليبيا ،وال استطاع اجتماع الصخيرات تثبيت موافقة نهائية بشأن
حكومة توافق وطني.
وعلى رغم ذلك تجد الجزائر نفسها متفائلة لمجرد جلوس

اطراف الصراع الى طاولة واحدة.
ويجد المجتمع الدولي وبعد إعالنه على لسان مجلس األمن
تعليق قرار رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وسير الجامعة
العربية على نهجه ،نفسه منقسما ً حول صورة الحل في ليبيا.
وقال الوزير المنتدب للشؤون األفريقية والمغاربية بالجزائر
عبد القادر مساهل من القاهرة ،إن بين الجزائر ومصر تطابقا ً في
اآلراء في شأن ليبيا ،وكذلك قال نظيره المصري.
ورأى المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون من
جهته ،أن أمام الليبيين خيارين :إما التوصل إلى اتفاق أو الخراب،
مضيفا ً أن الخراب ليس خيارا ً على اإلطالق بالنسبة الى البالد.
وفي افتتاح منتدى األحزاب الليبية بالجزائر أمس ،قال ليون
إن على هذا اللقاء أن يلعب دورا ً محوريا ً في العملية السياسية
المبتدئة في ليبيا ويقود إلى اتفاق س�لام .وأض��اف المبعوث
الدولي مخاطبا ً حوالى  15من الشخصيات السياسية الليبية أنه
ينتظر كثيرا ً من هذا المنتدى ،داعيا ً إلى منع فرض جزء من ليبيا

من بسط سيطرته على اآلخر.
وح��ث ليون الحاضرين إل��ى إيجاد حلول مناسبة لألزمة
الحالية ،مشيرا ً إلى أن «الحل هو الحوار».
وك��ان الوزير مساهل قد دعا الليبيين إلى التحلي بالصبر
للوصول إلى وفاق وطني.
ويذكر أن الجزائر التي تبقى معارضة ألي حل عسكري
للصراعات الداخلية الليبية تجهد لبدء ح��وار بين األط��راف
المتنازعة.
وتقوم بعثة الدعم الدولية التي يرأسها برناردينو ليون من
جانبها ،باإلشراف على المفاوضات بين األطراف الليبية والتي
تجري في المغرب أيضاً.
وأشادت األمم المتحدة بما وصفته بـ»التقدم» بعد اللقاء األول
الذي جرى بين ممثلي البرلمانين ،أحدهما معترف به دوليا ً في
مدينة طبرق ،والثاني في العاصمة طرابلس ،والذي جرى في
المغرب السبت الماضي.

ومعالجته ،ألن بعض قوى التكفير
واإلج��رام تستفيد من المواقف غير
المسؤولة لبعض القوى السياسية
في اليمن.
وإذ أك����د أن ال��ي��د االج��رام��ي��ة
الصنيعة لمصلحة «إس��رائ��ي��ل»
وال��غ��رب تحركت ضد بلدنا ،شدد
السيد الحوثي على أن الكلفة كبيرة
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات باليمن
كانت ستكون أكبر لو خنع الشعب،
قائالً« :إننا ال نخضع ألي عدو يهدد
اليمن والشعب ويروم الهيمنة عليه
وإذالله».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء إكسسوار لكابالت
مجدولة (كونكتورات وبنسات) ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتا ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  24آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 469

